Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************
Usnesení z 53. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 25.11.2016
1/53 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/53 A Rada obce souhlasí s Vyhláškou č. 1/2016 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu. Sazba poplatku pro rok 2017 činí 432,- Kč
osoba/rok. RO doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.
B Rada obce souhlasí s tím, že se nebude vydávat nová Vyhláška o
místních poplatcích a zůstává v platnosti pro rok 2017 Vyhláška č. 2/2015.
3/53 A Rada obce souhlasí s cenou vodného za pitnou vodu / pračkový
vodovod/ v částce 27,52 Kč /m3 včetně DPH pro rok 2017 a doporučuje ZO ke
schválení.
B Rada obce souhlasí s cenou stočného v částce 33,15 Kč /m3 včetně DPH pro
rok 2017 a doporučuje ZO ke schválení.
4/53 Rada obce schválila Smlouvy o smlouvě budoucí s SMVaK Ostrava a.s. - o
zřízení služebnosti inženýrské sítě :
A – Lichnov pod PK Izidor – rekonstrukce vodovodního řadu;
B – Lichnov – rekonstrukce vodovodního řadu
Pověřuje starostku obce podepsáním těchto smluv.
5/53 Rada obce schválila Návrh rozpočtu na r. 2017 a Rozpočt. opatření č.
3/2016 a doporučuje ZO jejich schválení. Rada obce schválila, aby
Zastupitelstvo obce pověřilo Radu obce schválením Rozpočtového opatření č.
4/2016.
6/53 Rada obce schválila Plán inventur na rok 2016 a složení inventarizačních
komisí.
7/ 53 Rada obce schválila program na 12. zasedání Zastupitelstva obce
svolaného na 15.12.2016.

Usnesení z 54. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 19.12.2016
1/54 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/54 Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti)
k zemní přípojce NN v k.ú. Lichnov u Nového Jičína a pověřuje starostku
podepsáním této Smlouvy.

3/54 Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu a o
budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a pověřuje starostku podepsáním
této Smlouvy.
4/54 Rada obce schválila pronájem bytu č. 2 v budově čp. 125 v obci Lichnov
panu Jiřímu Boháčovi a to na dobu určitou, jeden rok, tj. od 1.1.2017 do
31.12.2017, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 do 30.6.2017 a prodloužení
nájemní smlouvy k bytu č. 3 do 31.12.2017.
5/54 Rada obce schválila Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 11.10.2016
„Chodníkové těleso Lichnov, podél silnice III/4865, včetně nasvětleného
přechodu pro chodce“ se společností COMMODUM s.r.o. a pověřuje starostku
podpisem tohoto Dodatku č.1.
6/54 Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 4/2016.
7/54 Rada obce schválila Plán jednání Rady obce Lichnov na I. čtvrtletí roku
2017.
8/54 Rada obce vzala na vědomí informace členů RO.

Usnesení 12. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov ze dne 15.12.2016
4/12 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce
od 11. zasedání Zastupitelstva obce.
5/12 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci České pošty o navrhované
změně způsobu obsluhy Pošta Lichnov a rozhodne o převedení stávající
pobočky České pošty do režimu PARTNER v termínu do 31.3.2017.
6/12 Zastupitelstvo obce schválilo záměr odprodeje obecních pozemků :
a) parc. č. 2050/67 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 206 m2
v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
b) parc. č. 2050/66 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 109 m2
v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
c) Zastupitelstvo obce schválilo záměr nákupu pozemku :
parc. č. 245/4 zahrada o výměře 61 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
Dle skutečného zaměření v Geometrickém plánu č. 1920-82/2016.
Prodej bude realizován za tržní cenu zjištěnou znaleckým posudkem
vypracovaným na základě žádosti obce Lichnov ke dni 26.5.2015
soudním znalcem, a to za sumu 50,- Kč/m2, poplatníkem daně z nabytí
nemovité věci budou kupující včetně správního poplatku.
7/12 Zastupitelstvo obce neschválilo zúčastnit se nového výběrového řízení ze
dne 7. prosince 2016, č. ONJ/133/2016 Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových o koupi nemovité kulturní památky „Sloup se sochou Panny Marie
s dítětem“ s nabídkovou cenou 0,- Kč. Dále zastupitelstvo pověřuje starostku

obce oslovit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s žádostí o
bezplatný převod uvedené památky do 30. ledna 2017, s upozorněním, že
pokud nedojde k převodu, aby zahájilo údržbu sochy s ohledem na její havarijní
stav.
8/12 Zastupitelstvo obce schválilo Vyhlášku č. 1/2016 o místních poplatcích
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu. Cena pro rok 2017 : 400,- Kč osoba/rok.
9/12 A Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného na rok 2017 na základě
finančního rozboru příjmů a výdajů za pitnou vodu /pračkový vodovod/.
Cena pro rok 2017 : 27,52 Kč/m3 včetně DPH.
B Zastupitelstvo obce schválilo cenu stočného na rok 2017, která byla
stanovená na základě finanční analýzy pro rok 2017.
Cena pro rok 2017 : 33,15 Kč/m3 včetně DPH.
10/12 Zastupitelstvo obce Lichnov schválilo nákup nového dopravního
automobilu pro vybavení jednotky SDH Lichnov v maximální výši 1.200.000,- Kč.
Dle Informace o účelových investičních dotacích obcím jsme vybráni k
přidělení dotace na DA pro rok 2017.
11/12 A Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu Finančního výboru.
B Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce vypracovat vyjádření ke zprávě
12/12 Zastupitelstvo obce pověřuje Finanční výbor dle zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, § 118, kontrolou hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Lichnov do 31.3.2017.
13/12 A Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2016 ve výši
26.942.000,- Kč.
B Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce schválit Rozpočtové opatření
č. 4/2016 k 31.12.2016.
14/12 Zastupitelstvo obce schválilo odměňování místostarostovi ve výši 6.900,Kč, která se skládá z odměny za předsedu komise a funkce místostarosty.
15/12 Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet na rok 2017
ve výši : 25 508 000,00 Kč
16/12 A Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2015,
B Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2015,
C Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 1/2016 z jednání dozorčí rady.

Platba místních poplatků na rok 2017
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než
90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
1/2017
Propagace veřejné hromadné dopravy proběhla pro žáky ve speciálně
upraveném autobusu a zdůrazňuje význam tohoto dopravního prostředku k
udržení našeho životního prostředí.
Dne 1. 12. 2016 jsme očekávali autobus. Všichni si mysleli, že to bude starší
model. To však nebyla pravda. V 8.00 přijel na školní plac jeden z nejnovějších
dopravních prostředků. Když se každý v autobuse usadil na své místo, přednáška
začala. Dozvěděli jsme se, proč je výhodná karta ODISka a proč je dobrá
autobusová doprava. Nakonec každý dostal magnetku. Přednáška se mi líbila.
Doufám, že takové autobusy budou jezdit i po našich silnicích.
Lucie Hubeňáková V. třída

Sazba poplatku činí 400 Kč na 1 poplatníka
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného
kalendářního roku.

Poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3
měsíců.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
150,- Kč.
Poplatek je splatný do 30. června příslušného kalendářního roku.
Uvedené poplatky můžete hradit hotově na pokladně OÚ v Lichnově nebo
převodem na účet 1760172379/0800 a jako variabilní symbol uveďte číslo
popisné Vašeho domu.
Prosím na výše uvedený účet zasílejte pouze poplatky za odpady a za psa.
Platby za vodné a stočné zasílejte na zvláštní účet, který máte vždy
uvedený na faktuře.

Cestování v pohodě, cestování se zábavou!
Ve čtvrtek 8. 12. pořádala celá naše škola vánoční dílny. Žáci vyráběli různé
pěkné vánoční výrobky, např. věnce, stromečky, zvonečky a jiné vánoční dárky.
Naše třídy připravila: pletené šály, záložky, pexesa, hvězdy, voňavé pytlíčky,
zdravý jitrocelový sirup a pekla kokosky.
Už na druhý den byly vánoční trhy. VI. třída si připravila místo na hlavní chodbě
pod velkým vánočním stromem. Naše výrobky se lidem líbily. To bylo moc fajn.
Myslím si, že nejkrásnější věc na trzích byly naše záložky z vylisovaných květin a
s citátem. Nejekologičtější výrobek byl náš jitrocelový sirup proti kašli, který byl
rychle vyprodán.
Krásná světélka na vánočním stromu a se stříbrným sobem vytvořila moc
pěknou vánoční atmosféru. Tyto trhy se mi moc líbily a věřím, že nejen mně.
Tereza Šulgánová VI. třída ZŠ

Lichnov

Co se děje v mateřské školce
S nastupující zimou a nevlídnými podzimním počasím je potřeba se zmínit
o úpravách, které proběhly na konci letošních letních prázdnin a pak v počátku
školního roku. Největší změnou bylo provedení úpravy vstupu do mateřské
školy. Malé děti spolu s rodiči a prarodiči, musely po dlouhá léta překonávat
schod mezi chodníkem a vstupní podestou. Když mátě dětské nožičky nebo nohy
prarodičů, tak i jeden schod je dost velká překážka. Při stavebních pracích byla
stávající vstupní podesta rozšířena a byla doplněna o dvě rampy, které navazují
na stávající chodníky. Přístup do školky je tak nyní bezbariérový a mnohem
pohodlnější. V návaznosti na úpravu vstupu byla do zádveří naistalována nová
čistící zóna a do šatny prvního oddělení koberec. Ti, kteří znají provoz ve školce
jistě ocenili, že ani oni a ani jejich ratolesti se nemusí prodírat mezi kalužemi a
prochází suchou nohou. Na tomto místě se sluší poděkovat obci Lichnov, která
tyto změny finančně zajistila.
Také je třeba poděkovat kolektivu mateřské školky, který se vzorně stará o
naše nejmenší a popřát jim hodně sil do nového roku. Ke konci roku 2016 odešla
na důchod školnice z MŠ paní Pustějovská. Při této příležitosti, se patří jí
poděkovat.
Děkujeme.
Rodiče dětí z MŠ
*****************************************************************

Betlémy
V Lichnově v kulturním domě se uskutečnila výstava betlémů. Napočítali jsme
celkem 48 různých betlémů. Byl tam také betlém z perníku, ale nejvíce se nám
líbil betlém z kukuřice. Mohli jste ho vidět při vstupu do sálu po levé straně. Také
jsme viděli betlémy v květináči, z keramiky, ze dřeva, slámy, skla, papíru i
z ruliček od toaletního papíru. Když jsme si všechno důkladně prohlédli, šli jsme
ke kostelu k rozsvícenému stromu podívat se na postavy Marie, Josefa, malého
Ježíška, oslíka a oveček v životní velikosti vyrobené ze slámy.
V sobotu 10. 12. 2016 jste se mohli přijít podívat na malé jehňátko, ovci, kozu a
dva koně při příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Lichnově u kostela. Děti
z mateřské školy v Lichnově zpívaly koledy, děti ze základní školy hráli divadlo.
Poté vystoupila hudební skupina z Frenštátu pod Radhoštěm a program
zakončila Javořinka z Lichnova.
Kateřina Pustějovská, Viktorie Mikesková, VII. Třída

GRAND PRIX–II. Ročník-kuželkářské turnaje pro mládež 8–15 et
V dalším kole – turnaji okresního svazu kuželkářského sportu Nový Jičín se u nás
11. prosince v Lichnově v kategorii 11-12 let umístili: Bibiána Gilarová na 5.
místě, Jakub Špaček na 8. místě (hrál poprvé v životě kuželkářský turnaj) a Jan
Dadák ve své kategorii opětovně zvítězil. Blahopřejeme.
Za Orel jednotu Lichnov Matúš Miroslav.
**************************************************************

Plesová sezóna 2017 v Lichnově
sobota 7. ledna 2017
Fotbalový ples
sobota 14. ledna 2017
Dětský maškarní ples
sobota 21. ledna 2017
Rockový karneval
pátek 27. ledna 2017
Orelský ples
sobota 25. února 2017
Hasičský ples
Více informací na samostatných plakátech.
**************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců

Zveme všechny důchodce na první setkání v Novém roce 2O17. Toto setkání se
uskuteční dne 10.ledna 2017 v 16 hod. v klubovně nad pohostinstvím „Na
Obecní“.
Na Vaší účast se těší výbor KD.
********************************************************************

Zimní údržba místních komunikací

Chtěli bychom upozornit všechny občany, aby neparkovali svá auta na okrajích
místních komunikací u svých rodinných domků, čímž dochází ke zúžení komunikací,
což brání řádnému provedení odhrnutí sněhu.

*****************************************************************

Sběrný dvůr

otevřeno vždy v pondělí
1.1.2017 – 31.3.2017
15-16 hod.
1.4.2017 – 31.10.2017
15-17 hod.
1.11.2017 – 31.12.2017
15-16 hod.
Mimo : 17.4, 1.5., 8.5., a 25.12.2017
Do sběrného dvora je možné dovážet kovový odpad a elektrozařízení.
Sběrný dvůr nepřijímá: nebezpečný odpad, stavební odpad (včetně oken) ani
pneumatiky.

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2016 – 2017 XV. ročník
Výsledky ve 4. kole – 16.12.2016:
ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína (340)
2. místo – Holubová Libuše (298)
3. místo – Gilarová Ilona (269)
4. místo – Langerová Věra (268)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (456)
2. místo – Koudelák Jaroslav (428)
3. místo – Jurek Stanislav (371)
4. místo – Vraník František (254)

Výsledky po 4. kole
ženy:

1. místo – Dadáková Pavlína (704)
2. místo – Holubová Libuše (561)
3. místo – Gilarová Ilona (554)
4. místo – Langerová Věra (532)
5. místo – Špačková Petra (514)
6. místo – Špačková Jana (509)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (931)
2. místo – Koudelák Jaroslav (869)
3. místo – Jurek Stanislav (838)
4. místo – Vraník František (591)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.

Další termín: 5. kolo – 20.1.2017 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

