Informace z Obecního úřadu Lichnov

*************************************************************
Usnesení z 70. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 27.11.2017
1/70 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/70 Rada obce schválila Smlouvu o o uzavření budoucí smlouvy darovací č.
NJ/414/i/2017/Ja a doporučuje ZO smlouvu schválit.
3/70 Rada obce bere na vědomí požadavek o sdělení stanoviska obce na
ÚZSM k bezúplatnému převodu kulturní památky Sloup se sochou Panny Marie
s dítětem a konstatuje, že zájem obce Lichnov o bezúplatný převod
předmětného majetku trvá.
4/70 Rada obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a doporučuje ZO schválení OZV.
5/70 A Rada obce souhlasí s cenou vodného za pitnou vodu / pračkový
vodovod/ v částce 28,90 Kč/m3 včetně DPH pro rok 2018 a doporučuje ZO ke
schválení.
B Rada obce souhlasí s cenou stočného v částce 34,96 Kč/m3 včetně DPH pro
rok 2018 a doporučuje ZO ke schválení.
6/70 Rada obce schválila Návrh rozpočtu na r. 2018 a doporučuje ZO jeho
schválení.
7/70 Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. 4/2017 a doporučuje ZO jeho
schválení.
8/70 Rada obce schválila Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a
2020 a doporučuje ZO jeho schválení.
9/70 Rada obce schválila Plán inventur na rok 2017 a složení inventarizačních
komisí.
10/70 Rada obce schválila program na 17. zasedání Zastupitelstva obce
svolaného dne 14.12.2017 v 17:00 hod.
11/70 Rada obce bere na vědomí Zadání Územního plánu Lichnov,zpracované
podle § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a doporučuje jej
projednat a schválit na zastupitelstvu obce.
12/70 Rada obce bere na vědomí informace z Kulturní komise.
13/70 Rada obce bere na vědomí Zápis č.2/2017 z Mikroregionu Frenštátsko.

Usnesení z 71. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 18.12.2017
1/71 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.

2/71 Rada obce souhlasí se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-12-8021624 a pověřuje starostku jejím podpisem.
3/71 Rada obce schválila prodloužení nájemních smluv bytů č. 1, 2 a 3 v budově
č.p. 125 v obci Lichnov a to na dobu určitou, jeden rok, tj. do 31.12.2018 a
pověřuje starostku podpisem dodatků ke Smlouvám o nájmu bytu.
4/71 Rada obce souhlasí s povolením výjimky z počtu dětí v Mateřské škole
Lichnov podle § 23 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školského zákona a § 2 odst. 1
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
5/71 Rada obce schválila Plán jednání Rady obce Lichnov na I. čtvrtletí roku
2018.
6/71 Rada obce bere na vědomí informace z Kulturní komise.

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov ze dne 14.12.2017
4/17 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce
od 16. zasedání Zastupitelstva obce.
5/17 A Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
darovací č. NJ/414/i/2017/Ja, kdy budoucí dárce je Moravskoslezský kraj a
budoucí obdarovaný je Obec Lichnov, která hodlá na částech pozemcích
vybudovat stavbu „ Chodníkové těleso Lichnov podél silnice III/4865“ – horní
konec.
5/17 B a) Zastupitelstvo obce ruší usnesení Zastupitelstva obce č. 9/18 ze dne
24.09.2009.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr odprodeje obecních pozemků :
b) parc. č. 97/5 zahrada o výměře 173 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
c) parc. č. 2093/21 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k.ú.
Lichnov u Nového Jičína.
Dle skutečného zaměření v Geometrickém plánu č. 1948-344/2017.
5/17 C Zastupitelstvo obce schválilo záměr odprodeje obecních pozemků :
parc. č. 2058/24 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 35 m2 v k.ú.
Lichnov u Nového Jičína
Dle skutečného zaměření v Geometrickém plánu č. 1950-58/2017.
5/17 D Zastupitelstvo obce neschválilo záměr odprodeje obecního pozemku
p.č. st. 222 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
6/17 Zastupitelstvo obce schválilo Vyhlášku č. 2/2017 o místních poplatcích
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu.
Poplatek pro rok 2018 : 400,- Kč osoba/rok.

7/17 A Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného na rok 2018 na základě
finančního rozboru příjmů a výdajů za pitnou vodu /pračkový vodovod/.
Cena pro rok 2018 : 28,07 Kč/m3 včetně DPH.
B Zastupitelstvo obce schválilo cenu stočného na rok 2018, která byla
stanovená na základě finanční analýzy pro rok 2018.
Cena pro rok 2018 : 34,96 Kč/m3 včetně DPH.
8/17 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis č.2 z jednání dozorčí rady
dobrovolného svazku obcí Mikroregion
9/17 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu Finančního výboru.
10/17 Zastupitelstvo obce pověřuje Finanční výbor dle zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, § 118, kontrolou hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Lichnov do 31.3.2018.
11/17 Zastupitelstvo obce schválilo výši odměn neuvolněných členů
zastupitelstva s platností od 1.1.2018 dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Výše
odměn neuvolněných členů Zastupitelstva jsou totožné s částkami vyplacenými
v roce 2017 těmto členům Zastupitelstva:
p. Pustějovský Pavel – místostarosta, p. Mgr. Faldynová Petra , p. MUDr. Irsáková
Jana, Ing. Kučerová Blanka – člen Rady obce, p. Kahánek Jan, Ing. Mičulka Alešpředseda výboru ZO, p. Kahánková Vlasta předseda komise Rady obce.
12/17 A Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2017 v částce
32 339 836,37 Kč.
B Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce schválit Rozpočtové opatření č.
5/2017 k 31.12.2017.
13/17 Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet na r. 2018 ve výši : 29 073 000,Kč
14/17 Zastupitelstvo obce schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 –
2020.
15/17 A Zastupitelstvo obce Lichnov schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. x)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 6 dst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zadání Územního plánu Lichnov.
B Zastupitelstvo obce Lichnov schvaluje Pavla Pustějovského, jako určeného
zastupitele pro spolupráci při projednávání Územního plánu Lichnov vč. jeho
změn.

Platba místních poplatků na rok 2018

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.

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.

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
1/2018
Adventní Bratislava
zájezd žáků a rodičů

Adventní Bratislava

V sobotu 9. 12. 2017 jsme se s CK Valaška vydali do Bratislavy. V 7.00 ráno jsme
se sešli u obecního úřadu, kde jsme nastoupili do našeho krásného autobusu.
Pan řidič Pavel se nám představil a krátce popsal průběh cesty. První malá
zastávka byla v Rožnově p. R. a další před Bratislavou. U pana řidiče jsme si
mohli dát kakao nebo kávu. Poté už jsme vjeli do Bratislavy, kde jsme přibrali
paní průvodkyni, která byla Slovenka. Pak už jsme autobusem vyjeli na
Bratislavský hrad. Po cestě nám paní Vlastička Bratislavu představila. Pod
hradem jsme dostali odborný výklad a také půl hodiny na prohlídku areálu
hradu. Dále jsme nasedali do autobusu a dojeli do města. Nejdříve jsme
navštívili Dóm svatého Martina, pak Hlavní náměstí, které je lemováno několika
zahraničními ambasádami.
Před Slovenským národním divadlem jsme dostali 4 hodiny na prohlídku města,
nakupování na vánočních bratislavských trzích a občerstvení. Na trzích bylo
hodně zajímavých a dobrých věcí: netradiční adventní dekorace, ozdoby, malé
vánoční dárky a slovenské speciality, např. lokše a vánoční punče. Prošli jsme si
Františkánské náměstí, bratislavské uličky, trhy, a pak jsme se šli ohřát do
pizzerie, která byla útulná, a bylo v ní teplo. Když jsme z pizzerie vyšli, byla už
vánoční výzdoba náměstí rozsvícená. V 17.00 jsme měli sraz u SND a pomalu
jsme se společně vydali večerní Bratislavou k autobusu.
Po cestě jsme se rozloučili s naší paní průvodkyní a ta nám řekla:
,,Když vám bude někdy zima, a budete tady v Bratislavě, tak se přijďte ohřát k
tetě Vlastě. Uvařím vám čaj s moravskou slivovičkou“.
To byla naše slovenská průvodkyně a my jsme se s ní rozloučili velkým
potleskem. Kousek za Bratislavou nám pan řidič pustil film ,,Bezva ženská na
krku.“ I když to byl film ze školního prostředí, hodně lidí usnulo. Poté už jsme se
pomalu loučili a postupně vystupovali. V Lichnově pak vystoupili všichni, pan
Pavel se s autobusem u kostela otočil a odjel domů.
Celý výlet se mi hodně líbil a doufám, že ho zase zopakujeme.
Julie Kašpárková VII. třída

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
se uskuteční
dne 12. ledna 2018 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 13. ledna 2018 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
případné druhé kolo
dne 26. ledna 2018 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 27. ledna 2018 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku – obec Lichnov je volební místnost –
Obecní úřad Lichnov č.p. 90 – obřadní síň
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad či
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu daného volebního okrsku. Tel. číslo volební místnosti
v Lichnově je 725 141 432.
*****************************************************************

Vážení spoluobčané,

vzhledem k množícím se dotazům považuji za potřebné informovat vás o
průběhu zpracování nového Územního plánu obce Lichnov.
Od roku 2009, kdy proběhla poslední aktualizace, bylo na Obecní úřad
v Lichnově doručeno celkem 33 žádostí o změnu v Územním plánu (dále jen
ÚP ). Všechny žádosti byly zaevidovány a byly přiloženy k „Zadání ÚP“.
Seznam všech žádostí se nachází na Obecním úřadě v Lichnově. Na Obecním
zastupitelstvu dne 14.12.2017 bylo odsouhlaseno znění „Zadání ÚP“ tak, aby
mohlo dojít k výběru zhotovitele nového ÚP Obce Lichnov. Do „Zadání ÚP“, je
možné zasahovat i v průběhu jeho zpracování. ( ochrana životního prostředí,
Krajský úřad Ostrava a další, kteří se k ÚP vyjadřují... )
Odhadovaná doba dokončení nového ÚP je minimálně 1 rok, pokud nebude
mnoho doplňujících podmínek
Pavel Pustějovský, místostarosta
*****************************************************************

Sběrný dvůr

otevřeno vždy v pondělí
1.1.2018 – 31.3.2018
15-16 hod.
1.4.2018 – 31.10.2018
15-17 hod.
1.11.2018 – 31.12.2018
15-16 hod.
Mimo : 1.1., 2.4., 24.12. a 31.12.2018
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 2017 – 2018 XVI. ročník
Výsledky ve 4. kole – 15.12.2017:
ženy:
1. místo – Gilarová Bibiána (253)
2. místo – Langerová Věra (247)

muži:

1. místo – Matúš Miroslav (354)
2. místo – Koudelák Jaroslav (353)
3. místo – Dadák Jan (321)
V každém kole se hraje systémem 2 x 50 hs (hodů sdružených)
= 25x do plných + 25x dorážková.

Další termín: 5. kolo – 19.1.2018 – začátek v 17.00 hodin

Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
*****************************************************************

Plesová sezóna 2018 v Lichnově
sobota 6. ledna 2018
Rockový karneval
sobota 13. ledna 2018
Dětský maškarní ples
pátek 2. února 2018
Orelský ples
sobota 10. února 2018
Hasičský ples
sobota 10. března 2018
Fotbalový ples
Více informací na samostatných plakátech.
**************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců

Zveme všechny důchodce na první setkání v Novém roce 2O18. Toto setkání se
uskuteční v úterý dne 9.ledna 2018 v 15 hod. v klubovně nad pohostinstvím
„Na Obecní“. Výbor ve 14:30h
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.

