Informace z Obecního úřadu Lichnov

*************************************************************
Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov ze dne 15.6.2017
4/15 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce od
13. zasedání Zastupitelstva obce.
5/15 A/ Zastupitelstvo obce schválilo v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb. § 84 odst. 2 písm. b) Závěrečný účet obce za rok 2016 ,včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce, a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce bez výhrad dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000Sb.
5/15 B/ Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2016.
6/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2016, Zprávu o přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2016
a zápis číslo 2/2016 a 1/2017 z jednání dozorčí rady.
7/15 Zastupitelstvo obce schválilo změnu Zřizovací listiny příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Lichnov spočívající v doplnění čl. VII., Okruhy doplňkové
činnosti o nové písmeno d) s textem „Dopolední svačiny - služba žákům“.
8/15 A/ Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o zajištění dopravní
obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko
východ a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
8/15 B/ Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o zajištění dopravní
obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko
západ a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
9/15 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o zajištění služeb pro
Českou poštu, s.p. (dále jen „ČP“), číslo 2017/8293 mezi ČP a partnerem –
obcí Lichnov a pověřuje starostku dalším jednáním se zástupci ČP, vedoucí k
zajištění všech úkonů potřebných pro výkon sjednaného rozsahu činnosti a
pro předpokládané otevření provozovny „ Partner 742 75 Lichnov“ k
1.10.2017.
10/15 Zastupitelstvo obce neschválilo finanční dar ve výši 7 500,- Kč na
provoz Linky bezpečí, z.s.
11/15
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2017 v
částce 28 185 449,- Kč.
12/15 Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o
nočním klidu.
13/15 Zastupitelstvo obce schválilo zrušení usnesení Zastupitelstva obce č.
12b/21 ze dne 26.6.2014

Usnesení z 61. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 06.06.2017
1/61 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/61 Rada obce pověřuje starostku a ing. Kučerovou přípravou zadávací
dokumentace pro výběr dodavatele dopravního automobilu dle pokynu a
Technických podmínek.
3/61 Rada obce vzala na vědomí informace o průběhu realizace podkladů
přípravy „Oprava zpevněné plochy za Obecní hospodou v Lichnově“ a průběhu
výběrového řízení a ustanovila hodnotící komisi ve složení p. Zdeňka Švrčková,
Mgr. Petra Faldynová, Ing. Blanka Kučerová, p. Pustějovský Pavel, p. Keller
Stanislav.
4/61 Rada obce bere na vědomí, že předložené připomínky ke Smlouvě o
zajištění služeb pro Českou poštu s.p., nebylo umožněno zapracovat do této
smlouvy. I přes tyto nevýhodné podmínky chce obec zachovat služby České pošty
s.p. pro občany v prostorách obecního úřadu, a proto doporučuje zastupitelům
obce schválit tuto smlouvu s Českou poštou s.p., s termínem realizace k
1.10.2017.
5/61 A. Rada obce schvaluje Smlouvu se zhotovitelem Projekční a inženýrská
činnost Groman a spol. s.r.o., IČ 03692485, se sídlem Bezručova 879, Studénka
742 13, za účelem vypracování projektové dokumentace stavby na akci
„Chodníkové těleso Lichnov podél silnice III/4865 - horní konec“. Pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
B. Rada obce bere na vědomí
jednání
s občany v souvislosti s
projektem„Chodníkové těleso Lichnov podél silnice III/4865 - horní konec“.
6/61 Rada obce schvaluje cenovou nabídku na rozšíření VO v lokalitě Na Okluku
v částce 89.397,- Kč bez DPH s DPH 108 171,- Kč a v lokalitě k č.p.514 - 63 514,bez DPH a s DPH 76 852,- Kč.
7/61 Rada obce bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Frenštátsko za rok 2016, Zprávu o přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Frenštátsko a zápisy č. 2/2016 a č.
1/2017 z jednání dozorčí rady a doporučuje předložit dokumenty na jednání ZO.
8/61 Rada obce schvaluje bez výhrad Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Lichnov,
příspěvková organizace za rok 2016 a účetní závěrku ZŠ a MŚ Lichnov za rok
2016.
9/61 Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2017 a doporučuje ZO jeho
schválení v částce 28 185 449,- Kč
10/61 Rada obce schvaluje program na 15. jednání Zastupitelstva obce.

11/61 Rada obce schvaluje příspěvek 5 000,- Kč pro občana z Lichnova na
zdravotní pomůcku. Rada obce neschvaluje příspěvek těmto žadatelům:
Mobilní hospic Strom života a Středisko sociálních služeb města Kopřivnice.
12/61 Rada obce bere na vědomí informace k opravám střechy ZŠ a omítky
na čp. 125. Rada obce schválila opravu domečku zaměstnanci obce.
13/61 Rada obce projednala Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním
klidu a doporučuje Zastupitelstvu obce její schválení.
14/61 Rada obce navrhuje zrušení povinnosti žadatelů uhradit částku
3000,- Kč a doporučuje ZO schválit zrušení Usnesení ZO 12b/21 ze dne
26.6.2014.
15/61 Rada obce vzala na vědomí informace členů RO.
Usnesení z 62. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 19.06.2017
1/62 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích
radách obce.
2/62 Rada obce bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise ve věci
výběru zhotovitele stavby Oprava zpevněné plochy za Obecní hospodou
v Lichnově a to společnosti Japstav s.r.o., IČ: 25824783, Lubina 449, 742 21
Kopřivnice, která předložila nabídku s nejnižší cenou 1 933 058,42 Kč vč.
DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s předmětnou společností a
pověřuje starostku uzavřením předmětné smlouvy.
3/62 Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 do
31.12.2017.
4/62 Rada obce nesouhlasí s odprodejem části pozemku č. 1688/35 a
nedoporučuje ZO jeho odprodej.
5/62 Rada obce bere na vědomí informace o stavu střechy budovy ZŠ a
navrhuje realizovat opravy dle Odborného posouzení vypracovaného Ing. J.
Holubem.
6/62 Rada obce bere na vědomí informace k opravě omítky na č.p. 125.
*****************************************************************

Knihovna – prázdninový provoz

Knihovna v Lichnově bude otevřena v době prázdnin pouze v těchto dnech:
Čtvrtek
20. 7. 2017
14.00 – 18.00 hod.
Čtvrtek
17. 8. 2017
14.00 – 18.00 hod.
*************************************************************

Bio Košík

Občané, kteří si na Obecním úřadě v Lichnově objednali bio košík, si mohou
tento vyzvednout ve dnech 17.7.2017 až 31.7.2017 na Obecním úřadě .

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
7/2017
Exkurze v pohankovém mlýně
20. 6. 2017 Mezinárodní ekologické studentské symposium v rámci
„Agroturistika - cesta za zdravou potravinou.”
Feeding the Planet, Český Těšín 2017, EKOtým VI. třídy
Před tímto Mezinárodním ekologickým studentským symposiem s tématem
„Agroturistika” jsme navštívili v pátek dne 28. 4. 2017 v rámci ekologického
kroužku pohankový mlýn. Hned po příjezdu jsme vstoupily do místnosti, kde
byla moc příjemná atmosféra a krásná výzdoba. Nemohly jsme si nevšimnout
velké dřevěné sochy Radegasta a sošky babičky, která v rukou držela misku s
pohankou. Přivítala nás paní mlynářka. Na jedné zdi byly čtyři obrazy mužů,
kteří představovali čtyři generace mlynářů. Když jsme se usadily, paní nám
začala vyprávět o historii mlýnu a zajímavostech pohanky. Dozvěděly jsme se,
že mlýn byl založen už v roce 1861. Pohanka se k nám dostala ve 12. stol. ze
severní části Polska. Svůj název dostala podle toho, že mongolští nájezdníci
(Tataři) byli pohané. Také jsme se ještě dozvěděly, že pohanka je velmi zdravá
na cévy a bohatá na vitamíny. Zpracovává se neoloupaná - má hnědou barvu.
Po oloupání je žlutá. Na pěstování je nenáročná, protože nepotřebuje
humusovou půdu. Vyrábí se z ní mouka, těstoviny, křupky a náplně do
pokojových polštářků. Poté nám paní pustila krátké video.
Na rozloučenou jsme dostaly moc dobré pohankové křupky.
Tato návštěva se mi velmi moc líbila a určitě nejen mě.
Tereza Šulganová VI. třída
Konečně je úterý 20. června 2017 a my jedeme na MESS do Českého Těšína s
naší prezentací Cesta za zdravou potravinou. Vyjely jsme v 7.30.
Vešly jsme do slavnostního sálu kulturního střediska, posadily se na určené
místo, kde bylo všelijaké zdravé občerstvení a také voda. Na úvod za zvuku
fanfáry nastoupili vlajkonoši ze Slovenska, Polska a z naší republiky. Pak byli
přivítání VIP hosté, např. hejtman MS kraje, starosta města, a další.
Potom vystoupily dětí z MŠ s Pohádkou o řepě (zdravé potravině), pak žáci
agroenvikroužku Na farmě. Až v 11 hodin nastal „náš čas“. Byly jsme sice
nervózní, ale na pódiu už z nás všechna tréma spadla. Všem v sále se naše

prezentace o pohance líbila a také naše valašské kroje, které k tomuto
tématu určitě patřily. Po našem vystoupení se ozval velký potlesk, což nás
velmi dojalo. Poté jsme šly na oběd, který byl velmi dobrý a také zdravý.
Po všech prezentacích základních, středních a vysokých škol paní ředitelka
Albrechtovy střední školy rozdala prezentujícím žákům diplomy a dárky.
Také vyhlásila vítěze doprovodných soutěží. Školní družina poslala do
soutěže
Leporelo - Jíme zdravě, Eva Janečková III. tř. a Sofie Řezníček IV. tř.,
Mezinárodní den mrkve, žáci VII. tř.
a Zdravé svačiny školní jídelny.
Následně bylo mezinárodní ekologické studentské symposium ukončeno a
my odjížděly spokojené domů. Účast na MESS se nám líbila a už jsme dostaly
pozvání na MESS 2018. Zatím však neznáme téma.
Tereza Šulganová VI. Třída
**************************************************************

PŘIPOMÍNÁME - Místní poplatky
splatnost poplatku byla do 30. 6. 2017

Vážení spoluobčané, jelikož je ještě spousta občanů mezi námi, kteří doposud
neuhradili místní poplatek za odpady, dovolujeme si vám připomenout, že
splatnost tohoto poplatku byla do 30. 6. 2017. Prosíme tedy tyto dlužníky,
aby poplatek co nejdřív uhradili.
Sazba místního poplatku za komunální odpad na rok 2017 je stanovena
částkou 400 Kč / poplatník a poplatek byl splatný nejpozději do 30. 6. 2017
Způsob úhrady místního poplatku za komunální odpad:
- v pokladně Obecního úřadu (Po, St 7.00-12.00, 13.00 – 17.00; Út 7.0012.00, 13.00-15.00; Čt 7.00-12.00)
nebo
- bankovním převodem na účet číslo 1760172379/0800, a to s uvedením
variabilního symbolu, kterým je číslo popisné vašeho domu. Také můžete
uvést ve vzkazu pro příjemce počet osob a popř. psů.
Poplatek ze psů
Tento poplatek byl také splatný nejpozději do 30. 6. 2017. Sazba místního
poplatku ze psů na rok 2016 je stanovena na částku 100,- Kč / za prvního psa
a 150,- Kč / za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Způsob úhrady místního poplatku ze psů je stejný, jako u úhrady poplatku za
komunální odpad.
**************************************************************

Ořez stromů – poškozování vozů dopravní obslužnost
Žádáme vlastníky nebo uživatele pozemků sousedících s komunikacemi
v obci Lichnov o provedení ořezu stromů a keřů, které zasahují do
komunikace. Tyto dřeviny brání průjezdu automobilům dopravní obsluhy
(popeláři, hasiči,...) a poškozují je. Při odstraňování je nutné dodržovat
zejména zásady bezpečné práci při ořezu pod vedením el. napětí a také
podjezdnou výšku, která by měla být minimálně 4 metry. Pokud nedojde
k ořezu dřevin, hrozí v těchto ulicích omezení dopravní obslužnosti.

Pálení metel

Dne 24. 6. 2017 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Lichnově zábavnou
akci pod názvem PÁLENÍ METEL. Letos se uskutečnil již šestý ročník v
novodobé historii konání tohoto setkání. Akce samotná má dlouholetou
tradici, která byla koncem 20. století přerušena.
Zábavné setkání se uskutečnilo na vrcholu kopce Závrší. Přístup na místo je
sice poněkud fyzicky náročnější, ale jako odměna se pak nabízejí opravdu
skvostné výhledy nejen na naši rodnou obec, ale také do širokého okolí. Pro
návštěvníky zde bylo připraveno občerstvení jako báječná douzovaná klobása
či vlastnoručně opečený špekáček. Nebyl opomenut ani pitný režim hostů.
Při západu slunce se rozhořela vatra. Ještě před tím si děti vyzkoušely hod
metlou. Na výsledku nezáleželo, všechny obdržely sladkou odměnu. Pak už
metly, tentokrát hořící, patřily dospělým. Soutěžilo se jak v kategorii mužů,
tak i v kategorii žen. Vítězem v kategorii žen se stala Hana Juráková
z Lichnova. Ta svým hodem překonala i celou řadu mužů. Opravdu dalekým
hodem zvítězil v kategorii mužů Pavel Pustějovský z Lichnova. Vítězové
obdrželi pamětní trička a pamětní březové metly. Kámen, nůžky, papír pak
rozhodl o držiteli speciální ceny 10 kg brambor od zemědělské farmy Kublák.
S nastávající tmou se na svahu začaly komíhat různobarevné „světlušky“. Byli
to naši nejmenší, ozdobeni svítícími tyčinkami, které dostali jako odměnu za
hod metlou a za výšlap na Závrš. Před očima návštěvníků se tak odehrávalo
kouzelné představení s otázkou, kde se v těch malých ta energie bere.
Protože je celá akce závislá na počasí a její příprava je časově a fyzicky
náročná, je vždy nejlepší odměnou hojná účast návštěvníků, kteří odchází
spokojeni a usměvaví.
Jménem pořadatelů bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným a všem,
bez jejichž pomoci by akce nemohla proběhnout. Pevně věříme, že se počasí
vydaří i příští rok a ještě ve větším počtu se potkáme tam „na kopcu“.
SDH Lichnov

Hasiči ve školce

Dne 09. 06. 2017 navštívila jednotka sboru dobrovolných hasičů v Lichnově
místní mateřskou školku. Setkání hasičů s dětmi ze školky se uskutečnilo na
fotbalovém hřišti v Lichnově.
Děti byly rozděleny do dvou skupin a postupně navštívily hasiče, kteří si pro
ně připravili zábavně vzdělávací program.
Nejprve bylo dětem zábavnou formou pomocí obrázků vysvětleno, co mají
dělat, když hoří, jak se chovat když k jede hasičské auto a jak se chovat o
prázdninách, aby nedošlo k úrazu či jiné události. Děti se aktivně do výkladu
zapojovaly.
Po té následovala prohlídka hasičského vozu. Děti si mohly prohlédnout
nejen vybavení vozu, ale také v něm posedět. Možnost si vyzkoušet
hasičskou helmu se setkala s velkým ohlasem.
Následovala ukázka transportu pacienta s využitím vakuové matrace. Tato
matrace je v naší jednotce novinkou a nahradila již dosluhující nosítka.
Výhodu matrace je její skladnost, ale především opravdu výborná fixace
pacienta s možností snadnější manipulace.
V další části se děti z MŠ na chvíli stali opravdovými hasiči a pomocí ručních
stříkaček „srazili hlavu“ hasičskému draku.
Poslední část patřila dynamickým ukázkám. Děti mohly shlédnout ukázku
hašení pomocí různých typů proudnic a také skutečné hašení ohně. Na
příkladu hořící kapaliny mohly vidět v praxi, jak se chovají různé typy
hasících látek.
Na úplný závěr dostaly děti od hasičů malý dárek – stan ve tvaru hasičského
auta.
Dětem se akce líbila, a některým se z nich se ani nechtělo vracet do školky.
Pevně věříme, že se mezi nejmenšími nachází naši následovníci, noví
členové SDH Lichnov.
Chtěli bychom poděkovat dětem za úsměvy, kterými nás obdařili,
učitelkám z MŠ za péči o dět a členům SDH, kteří věnovali svůj volný čas
dětem.
SDH Lichnov

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

Jubilant
V měsíci červenci se dožívají významného jubilea:
Kuběnová Anna
Hálková Věra
Jurková Anna
Troskovič Jaroslav

Švrčková Ludmila
Hoffmanová Jiřina
Kašpárková Věra
Špačková Květoslava

Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optmismu do dalších let.
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