
               Starostka obce Dolní Lomná
                                                                                                            

                    V Dolní Lomné dne  16.11.2021 
                                                                     

P O Z V Á N Í
Svolávám tímto 28. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lomná, které se bude konat

ve středu 24.11.2021 v 15.30 hodin
 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lomné 

      s tímto programem:
1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Volba návrhové komise

4. Schválení programu

5. Kontrola plnění usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce

6. Příjem dotace na projekt „Dolní Lomná – vodovod Jestřábí – zlepšení zásobování pitnou vodou,
Dolní Lomná, okres Frýdek“ - Státní fond životního prostředí ČR

7. Příjem dotace na projekt „Protipovodňové opatření“ - SOJ, Moravskoslezský kraj  

8. Rozšíření poskytování pečovatelské služby:

- příjem dotace – pořízení elektromobilu, EU (doprava seniorů k lékaři, nákup, rozvoz obědů)

- zařazení do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

9.  Rozšíření stomatologické dostupnosti

10. Snížení energetických náročností v souvislosti s nárůstem energií

- vyřizování žádosti o dotaci pro občany – Nová zelená úsporám, solární panely

- jednání z ČEZ 

11. Realizace stavby “Cyklostezka údolím Lomné – Dolní Lomná – III. etapa, úsek 8“; podpořené
Státním fondem dopravní infrastruktury ČR  - dokončení stavby

12. Přístřešek u polské základní školy

13. Výzva k ukončení prodeje budovy č.p. 19 v Dolní Lomné a k jednání s Obcí Dolní Lomná ohledně
způsobu dalšího užívání  nemovitostí  tvořících  areál  národopisných slavností  v Dolní  Lomné  –
Matice  slezská,  pobočný  spolek  v  Dolní  Lomné;  Matice  slezská,  pobočný  spolek  v  Opavě;
Mafra,a.s.  

14. Protokol o kontrole – Česká státní inspekce životního prostředí (ČOV ŘEKA, domovní ČOV) –
bez závad

15. Protokol o kontrole  - Státní veterinární zpráva (XIII. Euroregionální jarmark) – bez závad 

16. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná – Krajský úřad, Moravskoslezský kraj – bez
závad

17. Různé a závěr

Zasedání je veřejné, zveme všechny občany  

                                                                                           Renata Pavlinová, starostka obce
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