Informace z Obecního úřadu Lichnov

*************************************************************
Usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 17.10.2019
4/6 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnost aad obce oa
5. zaseaání Zastupitelstva obce.
5/6 A Zastupitelstvo obce schválilo proaej obecního pozemku parc.č. 2208/36
ostatní plocha o výměře 487 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína,
Moravskoslezskému kraji, se síalem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava,
zastoupeného prof. Ing Ivo Vonarákem, CSc., hejtmanem kraje, IČO: 70890692
a pověřuje starostu poapisem smlouvd. Proaej buae uskutečněn za cenu 60,Kč/1m2.
5/6 B Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu mezi proaávajícími J.K.,
bdtem a kupující Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČO: 00298115 na
pozemek parc. č. 2291/19 voaní plocha o výměře 10 m 2 v k.ú. Lichnov u Nového
Jičína, za celkovou cenu 500,- Kč a pověřuje starostu poapisem smlouvd.
5/6 C Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu mezi proaávajícími M.L.,
bdtem a kupující Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČO: 00298115 na
pozemek parc. č. 2291/23 voaní plocha o výměře 3 m2, parc. č. 2291/17 voaní
plocha o výměře 10 m2, parc. č. 2208/40 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
11 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína, za celkovou cenu 1.200,- Kč a pověřuje
starostu poapisem smlouvd.
5/6 D Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu mezi proaávajícími V.L.,
bdtem a kupující Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČO: 00298115 na
pozemek parc. č. 2291/18 voaní plocha o výměře 36 m 2, parc. č. 207/2 zahraaa
o výměře 113 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína, za celkovou cenu 7.450,- Kč a
pověřuje starostu poapisem smlouvd.
5/6 E Zastupitelstvo obce schválilo nákup pozemku oa J.P., bdtem parc. č.
2172/4 ostatní plocha/ ostatní komunikace o výměře 122 m2, parc. č. 2172/5
ostatní plocha/ ostatní komunikace o výměře 39 m2, parc. č. 2172/6 ostatní
plocha/ ostatní komunikace o výměře 16 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína ale
skutečného zaměření v geometrickém plánu č. 2016-72/2019 za celkovou cenu
8.850,- Kč a pověřuje starostu poapisem smlouvd.
5/6 F Zastupitelstvo obce schválilo proaej obecního pozemku parc.č. 2173
ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 306 m2 v k.ú. Lichnov u Nového
Jičína panu J.P., bdtem za cenu obvdklou 50,-Kč/m2 a pověřuje starostu
poapisem smlouvd.
6/6 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnost komise pro
projeanávání přestupků a ochrand veřejného pořáaku za rok 2018.

7/6 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu Finančního výboru.
8/6 Zastupitelstvo obce schválilo ozpočtové opatření č. 4/2019 v částce
27.379.200,- Kč.
9/6 Zastupitelstvo obce schválilo jako aoaavatele veřejné zakázkd „Choaníkové
těleso Lichnov poaél silnice III-4865 horní konec“ frmu MVEX stavbd s.r.o.,
Selská 50, 739 25 Sviaanov, IČ 03997286, ale přealožené nabíakd za cenu
11.893.626,11 Kč bez DPH a pověřuje starostu uzavřením a poapisem smlouvd.

Usnesení z 19. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 30.09.2019
3/19 aaa obce schvaluje uzavření Smlouvd o buaoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Lichnov a manželd A.P. a Mgr. Z.P., Lichnov
a pověřuje starostu poapisem této smlouvd.
4/19 aaa obce schvaluje uzavření Smlouvd o proaeji sběrných náaob mezi Obcí
Lichnov a společnost ASOMPO, a.s., Životce u Nového Jičína, na 4 ks sběrných
náaob na biooapaa za cenu 100,- Kč za kus a pověřuje starostu poapisem této
smlouvd.
5/19 A aaa obce Lichnov, na záklaaě žáaost Aaéld Luknárové,jako nájemce
schvaluje poanájem prostoru sloužícího poanikání, nacházejícího se v objektu
č.p. 125 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína a Obcí Lichnov, zapsaný ve veřejném
seznamu katastru nemovitost u Katastrálního úřaau pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Nový Jičín na listu vlastnictví č. 1000, kad buae uzavřena
Poanájemní smlouva mezi Aaélou Luknárovou jako nájemcem a Veronikou
Pavlíkovou jako poanájemcem k užívání vdmezená část prostor sloužících
poanikání nacházejících se v objektu občanské vdbavenost č.p. 125 v obci
Lichnov, ale přiloženého situačního plánku, za účelem poanikání „Peaikúra,
Kosmetka“, a to za stejných poamínek, upravených Smlouvou o nájmu prostoru
sloužícího poanikání, uzavřenou mezi Obcí Lichnov a Aaélou Luknárovou ze ane
29.7.2019 a pověřuje starostu poapisem souhlasu pronajímatele k uzavření
poanájemní smlouvd.
5/19 B aaa obce Lichnov, na záklaaě žáaost Aaéld Luknárové jako nájemce
schvaluje poanájem prostoru sloužícího poanikání, nacházejícího se v objektu
č.p. 125 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína a Obcí Lichnov, zapsaný ve veřejném
seznamu katastru nemovitost u Katastrálního úřaau pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Nový Jičín na listu vlastnictví č. 1000, kad buae uzavřena
Poanájemní smlouva mezi Aaélou Luknárovou jako nájemcem a Milanem
Burgetem, jako poanájemcem k užívání vdmezená část prostor sloužících
poanikání nacházejících se v objektu občanské vdbavenost č.p. 125 v obci
Lichnov, ale přiloženého situačního plánku, za účelem poanikání „Masérské,
rekonaiční a regenerační službd“, a to za stejných poamínek, upravených
Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího poanikání, uzavřenou mezi Obcí Lichnov

a Aaélou Luknárovou ze ane 29.7.2019 a pověřuje starostu poapisem souhlasu
pronajímatele k uzavření poanájemní smlouvd.
6/19 aaa obce schvaluje termín konání Zastupitelstva obce ane 17.10.2019 a
doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení navržený program jeanání
Zastupitelstva obce.
7/19 aaa obce schvaluje vdpracování projektové aokumentace na přístavbu
akumulační komord voaojemu Lichnov na p.č. 685/1 v k.ú. Lichnov u Nového
Jičína ale přealožené nabíakd frmou Ing. Lubomír Novák – AVONA, Nový Jičín,
za cenu 99.800,- Kč bez DPH a pověřuje starostu vdstavením objeanávkd.
8/19 aaa obce schvaluje vdpracování projektové aokumentace na úpravu
oatokových poměrů v křižovatce silnice II/483 a MK na p.č. 2142 v k.ú. Lichnov
u Nového Jičína ale přealožené nabíakd frmou Ing. Lubomír Novák – AVONA,
Nový Jičín, za cenu 56.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu vdstavením
objeanávkd.
9/19 aaa obce schvaluje uzavření Smlouvd o aílo č. 798/2019/4500 mezi Obcí
Lichnov a frmou SLMMEKO, s.r.o., Kopřivnice na prováaění zimní úaržbd
v sezóně 2019/2020 a pověřuje starostu poapisem této smlouvd.
10/19 A aaa obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení zakoupení
pozemku p.č. 2191/18 o výměře 36 m 2 a p.č. 207/2 o výměře 113 m2, oba v k.ú.
Lichnov u Nového Jičína oa pana V.T, za cenu 50,- Kč za m2.
10/19 B aaa obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení zakoupení
pozemku p.č. 2191/23 o výměře 3 m2, p.č. 2191/17 o výměře 10 m2 a p.č.
2208/40 o výměře 11 m 2, všechnd v k.ú. Lichnov u Nového Jičína oa pana M.L.í,
za cenu 50,- Kč za m2.
10/19 C V přípaaě, že pan J.K. buae souhlasit, aaa obce doporučuje
Zastupitelstvu obce ke schválení zakoupení pozemku p.č. 2191/19 o výměře 10
m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína oa pana J.K., za cenu 50,- Kč za m2.
11/19
aaa obce schvaluje uzavření havarijního a strojního pojištění
popelářského vozu ale přealožené nabíakd oa České pojišťovnd v částce 7.149.Kč a pověřuje starostu uzavřením této pojistné smlouvd.
12/19
aaa obce schvaluje zřízení pobočkd První soukromé záklaaní
umělecké škold MIS music o.p.s., Kopřivnice, v naší Záklaaní škole Lichnov.
13/19
aaa obce schvaluje uzavření Memoranaa o spolupráci mezi Obcí
Lichnov a Nároaním insttutem vzaělávání, zastoupeným řeaitelkou Mgr. et
Mgr. Helenou Plitzovou, a pověřuje starostu jeho poapisem.
14/19
aaa obce schvaluje pronájem půaního prostoru v buaově muzea –
Špitálu panu Jiřímu Švecovi ao 31.12.2020 za cenu 500,- Kč za rok a pověřuje
starostu sepsáním a poapisem nájemní smlouvd.

15/19 aaa obce schvaluje Doaatek č. 11 ke smlouvě o nájmu bdtu ze ane
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu aobd nájmu ao 31.10.2019 a
pověřuje starostu poapisem tohoto aoaatku.
16/19 aaa obce schvaluje opravu veřejného osvětlení ale přealožené nabíakd
frmou ZVL SE VICE s.r.o., Nový Jičín, za celkovou cenu 258.527,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu vdstavením objeanávkd.
17/19 aaa obce pověřuje starostu získáním cenových nabíaek na realizaci
parkoviště u ZŠ Lichnov.
18/19 aaa obce schvaluje čipování psů obdvatelům obce Lichnov v termínech,
které buaou uveaend v obecním zpravoaaji a na internetových stránkách obce.
*****************************************************************

Hnědé kontejnery
Posleaní svoz biologickd rozložitelného oapaau se uskuteční
na konci listopaau, pokua to umožní klimatcké poamínkd.
*****************************************************************

Sběrný dvůr
Provozní aoba sběrného avoru v zimním obaobí oa 04.11.2019 ao 29.3.2020 je
každé pondělí od 15:00 – 16:00 hodin
*****************************************************************

Změna termínu
Rozsvícení vánočního stromu se uskuteční
7. 12. 2019

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

Tradiční koncert Javořinky k památce zesnulých

se uskuteční v neaěli 3. listopaau 2019 ve 14 hoain
na místním hřbitově
*****************************************************************

Informace občanům
Agentura ochrand příroad a krajind Č , regionální pracoviště Správa CHKO
Beskdad saěluje, že pro území Chráněné krajinné oblast Beskdad je v souvislost
s řešením škoa, způsobených velkými šelmami (meavěa, vlk, rds) a nutnost
vdjížaět na místní šetření, zřízeno pohotovostní telefonní číslo 731568413. Na
toto číslo je možné volat oa 8:00 ao 16:30 hoain nejen v běžné pracovní and, ale
také o víkenau.

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
11 / 2 0 1 9
Lichnovská škola umí! European Day of Languages slavila ve velkém stylu
Škola v Lichnově je všestranně zaměřená – na ekologii, na kulturu, na sport a
ndní se zapojila ao programu na poaporu jazdkového vzaělání v rámci
Evropského ane jazdků 2019. Tento projekt má za úkol zvýšit pověaomí
veřejnost o aůležitost jazdkového vzaělání, poapořit vícejazdčnost a
mezikulturní porozumění. „Pro žákd bdl nachdstaný bohatý program. Během tří
hoain se jeanotlivé tříad vdstříaald na třech stanovištch, kae je čekala návštěva
z Amerikd, Polska a Mexika,“ prozraaila Mgr. Hana Poláková, která vdučuje cizí
jazdkd.
V učebně šesté tříad bdl pro žákd připraven cizojazdčný workshop. Ve speciální
učebně zase čekalo na žákd aalší překvapení – veselý a přátelský Davia, host
z Amerikd, který se snažil žákd rozmluvit v angličtně. A aalším milým hostem
bdla paní Anna Izabela Kubalová z Polska. Ta značnou část svého života prožila
v Irsku a ndní žije v Lichnově. Žákd seznámila s tm, jaké jsou mezi jeanotlivými
zeměmi rozaíld – ve školství, v životních poamínkách a liaských povahách
vůbec. „Mčte se cizí jazdkd, protože cizí jazdkd vám otevírají svět,“ tmto
poselstvím ukončila své povíaání paní Kubalová.

Posleaní zmíněná návštěva zrdchlila všem zúčastněným tep. A opravau! Do
tělocvičnd vešel mexický tanečník Manuel Garcia a svou mrštnost a
překdpujícím elánem všechnd ohromil. Nakazil všechnd okolo: žákd napříč
ročníkd, ale také učitelský sbor. S velkým zapálením si zatančila i tělocvikářka
Mgr. Martna Bílková: „Bdlo to perfektní! Latno aance s tmto mexickým
tanečníkem, to opravau stálo za to. Pan Garcia je příval pozitvní energie a tou
nás všechnd nakazil.“ Jestli si opravau účastníci tanečků něco oanesli,
prozraaila tříaní osmáků Mgr. Bohaana Hutdrová: „Mčil žákd, ale i nás učitele,
nejen

tanečním krokům v populárním mexickém rdtmu, ale i pár slovíček z mexické
španělštnd a na závěr prozraail hnea několik mexických traaic.“ A ačkoli všichni
oacházeli z lekce s propoceným trikem, tak se i usmívali. Přejeme všem žákům a
učitelům, abd jim úsměv a energie vdarželd po celý školní rok. Aaios amigos!
Jablečné dobroty provoněly celou školu
Škola v Lichnově má svůj malý jablečný saa. Letos bdla úroaa velká, proto se ao
sbírání a zpracování jablíček zapojili žáci i zaměstnanci škold. Jeanotlivé činnost
se pečlivě rozaělild také mezi žákd navštěvující školní aružinu. „Nejaříve aět
jablíčka sbírald ao pdtlů a poté je rozkrájeld na tenké plátkd. To probíhalo
v hoainách pracovních činnost,“ prozraaila učitelka Mgr. Monika Čempel, která
„jablíčkovou akci“ ve škole koorainuje.

Vyzýváme občany ke sběru papíru
Jak funguje ekodomek?

Vážení občané,
je všeobecně známo, že se lichnovská škola zasloužila o ttul Ekoškola. Mimo
jiné na tom má poaíl sběr a oavoz starého papíru, kterému se škola věnuje.
Děkujeme tmto všem roaičům a aalším občanům obce, kteří papír oaevzaávají
škole. Škola pak může za fnanční prostřeakd získané ze sběru žákům leaacos
poříait.
Na poanět pana místostarostd Stanislava Kellera, který nás upozorňoval, že
velké množství papíru a kartonů zůstává v obci u moarých kontejnerů, proto
žáaáme aalší občand Lichnova nejen k tříaění papíru, ale také o jeho závoz ke
škole. Přispějete tak na aobrou věc – lichnovským aětem ve školce a žákům ve
škole.
Nově se tříaěný papír neaává přímo ao ekoaomečku, ale k buaově škold poa
stříšku. Papír pak aenně oanáší ao ekoaomečku školník Milan Mnger, který jej
zároveň roztříaí. Opatření vzniká v aůsleaku ne vžad aobře vdtříaěného papíru,
se kterým měli naši žáci problém při aalším tříaění pro sběrnu. Ta požaauje
roztříaění na svázané časopisd, novind a papír a svázané kartond.
Věřím, že naše výzva osloví aalší ekologickd smýšlející občand Lichnova, abd
zároveň při tříaění papíru a kartonu poapořili naši školu. Děkujeme moc za
spolupráci a vstřícnost.
Mgr. Olga Síbrtová
*****************************************************************

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“sezóna 2019 – 2020
XVIII. ročník

V hoaině vaření zase z jablíček žáčci uaělali smoothie. „Na koktejlech si aět moc
pochutnald, aobrotu nabíald také svým učitelům,“ popisuje Monika Čempel. A
své uplatnění našla jablíčka i v kroužku Cukrářské aobrotd. Žáci si společně
vdrobili litou buchtu s jablkd a arobenkou či jablečné rohlíčkd ze šlehačkového
těsta.
Dět bdld zručné a práce s malými nožíkd jim neaělala žáaný problém. Při činnost
na ně aohlížel učitel pracovních činnost Ing. Petr Černošek. Co se stalo s jablíčkd
po nakrájení, prozraaila Monika Čempel: „Po aomluvě s panem starostou Ing.
Alešem Mičulkou jsme připravená jablíčka vozili ao místní sušárnd ovoce, kae
nám jablíčka sušila paní Klimková, které bdchom tmto ráai poaěkovali.“ Velký
aík patří i zaměstnancům škold, kteří rovněž přiložili ruku k aílu. Nasušená
jablíčka žáci zabalili a připravili je k proaeji na plánovaný vánoční jarmark. A vd
se na ně už teď můžete těšit!
Bc. Hanka Horáková

Výsledky v 2. kole – 18.10.2019:
ženy: 1. místo – Langerová Věra (238)
muži: 1. místo – Daaák Lukáš (385)
2. místo – Matúš Miroslav (376)
3. místo – Daaák Jan (357)
4. místo – Kouaelák Jaroslav (346)
5. místo – Špaček Jakub (222)
6. místo – Lumír Bárta (300)

V kažaém kole se hraje sdstémem 2 x 50 hs (hoaů saružených)
= 25x ao plných + 25x aorážková.

Další termín: 3. kolo – 15.11.2019 – začátek v 17:00 hodin
Přijďte povzbuait hráče, vstup pro aivákd zaarma.
Stále možnost se přihlásit.

Pohřební služba Božena Böhmová
Hřbitovní 1354, Kopřivnice
Telefon: 556 812 944, 602 774 311
www.psbohm.com

Poskytujeme komplexní zajištění pohřbů
- nepřetržité převozy zesnulých z místa úmrtí
- převozy zemřelých na a ze zdravotní/soudní pitvy
- vyřízení matriky, úmrtního listu, paragraf do zaměstnání
- vyřízení pohřbu u Vás doma
- kněze, řečníka
- veškeré obřady (např. v kostele, obřadní síni, krematoriu, modlitebně …)
- multimediální projekce v obřadní síni v Kopřivnici
- široký výběr rakví a příslušenství
- tisk parte na počkání, vyvěšení (obálky, známky)
- květiny a dopravu na místo pohřbu zdarma
- hudba dechová, reprodukovaná hudba, zpěv v obřadní síni
- vykopání hrobu včetně dekorace, otevření a uzavření hrobky
- nosiče rakve a věnců
- přesyp urny, vsyp zpopelněných ostatků na vsypové loučce

Provozní doba kanceláře
Pondělí – pátek 8:00 – 15:00
Telefon: 556 812 944, 724 517 789
(po telefonické domluvě lze sjednat pohřeb i mimo tuto pracovní dobu)

Pohotovostní služba 24 hodin denně

PETR GERYK

PRODEJ A CHOV RYB NABÍZÍ
PRODEJ PSTRUHA DUHOVÉHO (CENA 160,- / KG)
MOŽNOST USMRCENÍ A VYKUCHÁNÍ
PRODEJ: LICHNOV 156, 742 75
PÁTEK 15:00 – 18:00 SOBOTA 9:00 - 12:00
PŘÍPADNĚ PO TELEFONNÍ DOMLUVĚ (732 822 646)
VÁNOČNÍ RYBY NA OBJEDNÁVKU (KAPR, AMUR)
OBJEDNÁNÍ OD 1.ŘÍJNA DO 30.LISTOPADU
TELEFONICKY: 604 824 475 (16:00 – 18:00)
SMS: 737 551 885, 732 822 646
EMAIL: petger@seznam.cz
OSOBNĚ: LICHNOV 156, 742 75 (V DOBĚ PRODEJE PSTRUHŮ)
DATUM ODBĚRU A CENY BUDOU UPŘESNĚNY V DOBĚ OBJEDNÁVKY
(TELEFONICKY, SMS, EMAIL, ZPRAVODAJ OBCE)
*************************************************************

Jubilant
V měsíci listopadu se aožívají významného jubilea:
Švrček Jan
Zemanová Jaromíra
Bobková Marie
Drozaová Marie
Pavel Bohumil

Tichavský Leoš
Jurek Frantšek
Krupová Jana
Kovářová Dana
Stuchlá Dana

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