Informace z Obecního úřadu Lichnov

*************************************************************
Usnesení z 11.zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, ze dne 24. 09. 2020
5/11 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o uplatňování územního plánu
Lichnov (2015-2019).
6/11 A Zastupitelstvo obce neschvaluje změnu území ( p.č. 524/1, 524/2,
523/4, 523/5, 523/9, 523/10 vše v k.ú. Lichnov u Nového Jičína) na zahradu a
nezařazuje ji do nového územního plánu.
6/11 B Zastupitelstvo obce schvaluje změnu území p.č. 1752/5 na využit
farmový chov a zařazuje ji do nového územního plánu.
7/11 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ve výši 42 176
960,- Kč.
8/11 A Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 2208/40 ostatní
plocha/jiná plocha v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře 11 m 2 za cenu 50,Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8/11 B Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 2055/17 ostatní
plocha/jiná plocha v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře 66 m 2 za cenu 50,Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8/11 C Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje část pozemku
2099/2 ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Lichnov u Nového Jičína dle
geometrického plánu, který vypracuje na své náklady budoucí kupující.
8/11 D Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k zjištění podmínek možného
nákupu nemovitost číslo popisné 168 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
8/11 E Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k zjištění podmínek možného
nákupu pozemku parc.č. 383 ostatní plocha v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
*****************************************************************
Usnesení z 35. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 17.08.2020
3/35 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení uzavření Dodatku
č.1 ke smlouvě o úvěru č. 0632760139 ze dne 10.4.2020.
4/35 Rada obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy na fnanční dar mezi
nadací Women for Women, o.p.s., Praha 4 a Základní a mateřskou školou
Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace.
5/35 Rada obce schvaluje zakoupení 2 ks mobilních toalet v ceně do 15 ts. Kč
bez DPH za jeden kus a pověřuje starostu vystavením objednávky.
6/35 Rada obce bere na vědomí zápisy Komise REO č. 16, 17 a 18.

Usnesení z 36. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 07.09.2020
5/36A Rada obce schvaluje dokumentaci pro výběrové řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Obnova místních komunikací v obci Lichnov“.
5/36B Rada obce schvaluje výběrovou komisi pro výběrové řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Obnova místních komunikací v obci Lichnov“ ve složení
Ing. Aleš Mičulka, Stanislav Pustějovský a Zdeňka Švrčková a náhradníky pana
Stanislava Kellera, Ing. Jaroslava Holuba a JUDr. Jiřího Raka.
6/36 Rada obce schvaluje termín konání zastupitelstva obce dne 24. září 2020
s navrženým programem.
7/36 Rada obce schvaluje Dodatek č. 22 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov aA.V. na změnu doby nájmu do 30.9.2020 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
8/36 Rada obce schvaluje podání žádost o dotaci v dotačním programu:
PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE na rok
2021, dotační ttul D, a pověřuje starostu podáním této žádost.
9/36 Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Lichnov a
frmou MVEo stavby s.r.o., Sviadnov, v částce 182.267,29 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
10/36 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene č. NJ/245/d/2020/Ty mezi Moravskoslezským krajem,
Ostrava, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací, Ostrava, středisko Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína a Obcí Lichnov a
pověřuje starostu jejím podpisem.
*****************************************************************
Obec Lichnov hledá

VÁNOČNÍ STROM

Kdo má doma jehličnan, který plánuje pokácet, zkuste jej nabídnout obci a
pomoci tm udělat pěkné Vánoce nám všem.
Děkujeme
*****************************************************************

Výzva občanům
žádáme občany, aby neutlačovali obsah popelnic s komunálním odpadem.
V takovém případě popelnici nelze vysypat, jelikož hrozí její poškození.

NEVKLÁDEJTE DO POPELNIC ŽHAVÝ POPEL.

Sběr a svoz odpadů
Sběr železného šrotu
Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu v SOBOTU 17. října
2020 od 10:00 hod.
NEBUDOU SE PŘIJÍMAT AUTODÍLY!!!
Sběr se bude konat pouze v obci (v lokalitách Zadky, Kúty, Daremní, Šenk lze
svoz uskutečnit individuálně po tel. dohodě s panem Stanislavem Kellerem, tel.
603 522 469).
Prosíme občany, aby šrot před svá obydlí připravili pokud možno až v sobotu
17. října v ranních hodinách z důvodu zabránění převzet šrotu nepovolanými
osobami.

Velkoobjemový odpad - kontejnery
Pondělí 19. října 2020
Pátek 23. října 2020
Okluk
16:00 – 16:30
U kostela
10:00 – 18:00
Dolní dráhy
16:30 – 17:00
„Klimíček“ čp. 274
16:00 – 16:30
Komínovka
17:00 – 17:30
Daremní
16:30 – 17:00
Váha ZD
17:30 – 18:00
přejezd k Vlčině
17:00 – 17:30
Středa 21. října 2020
Kúty
16:00 – 16:30 Zadky
16:30 – 17:00
Žádáme občany, aby neukládali do kontejnerů na velkoobjemový odpad
předměty, které mají charakter nebezpečného odpadu (např. pneumatkyy a
stavební odpad (včetně okeny.

Nebezpečný odpad – sobota 24. října 2020
Dolní dráhy
8:00 – 8:20 „Klimíček“ čp. 274
9:20 – 9:30
u „Pračky“ č.p.124 8:20 – 8:40 Daremní – J.Pavel
9:30 – 9:40
u kostela
8:40 – 9:00 přejezd k Vlčině
9:40 – 9:50
most Horní dráhy
9:00 – 9:10 Zadky – odb. k nádržím 9:50 – 10:00
u čp.63 p. Gilarová 9:10 – 9:20
Upozorňujeme podnikatele, že smlouvy uzavřené s obecním úřadem se
vztahují pouze na směsný komunální odpad (popelnice, plasty, skloy; ostatní
odpad vzniklý podnikatelskou činnost včetně nebezpečného odpadu jsou
povinni likvidovat vlastním nákladem.

Ve škole jsme přivítali prvňáčky

V letošním školním roce jsme v naší základní škole otevřeli dvě první třídy.
Čtrnáct dět v I.A třídě vede učitelka Bc. Barbara Vaculínová. V této třídě působí
také asistentka pedagoga Jarmila Kociánová. Třináct žáků v I.B třídě učí vedoucí
učitelka metodického sdružení prvního stupně Mgr. Markéta Martnů.

Slavnostního zahájení školního roku se v obou třídách zúčastnili zástupci vedení
školy a představitelé obce. Starosta obce Ing. Aleš Mičulka předal prvňáčkům
dárek na uvítanou. Jedná se o pomůcky v hodnotě tsíc korun, které pro dět
vybraly učitelky prvního stupně a zakoupil zřizovatel. Za tuto pomoc jménem
školy i rodičů patří obci poděkování.
Přejeme našim prvňáčkům, aby se jim ve škole dařilo a aby do školy chodili rádi.
Mgr. Olga Síbrtová

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
742 75 Lichnov 210
okres Nový Jičín

Vážení návštěvníci,
Muzeum vystěhovalectví Lichnov bude otevřeno 4. a 18. října 2020
od 14.00-16.00. Ostatní dny podle akcí obce a na požádání.

1. 10. a 4. 10. v muzeu připravujeme program pro seniory.
Čeká je malé hřejivé překvapení od žáků školní družiny, kterým
děkujeme za spolupráci.
18.10. Posvícení, hody neboli krmáš: Jak je slavíte u vás?
To je zlaté posvícení,
to je Zlatá neděle,
máme maso a zas maso
k tomu kousek pečeně ...
V Čechách posvícení, na Moravě hody, na Valašsku krmáš.
Konají se od pozdního léta do prvních zimních dnů, mívají místní,
tradicí stanovená data.
V Lichnově se krmáš slaví 3. neděli v říjnu.
Na slavnostní tabuli nesměla chybět husa – ať už pečená nebo vařená
se zelím a samozřejmě koláče, zvláště „zelníky“.
Alena Dobečková a Mmspol.
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1.10. Mezinárodní den seniorů
Tento den je věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám,
tatnkům, babičkám a dědečkům. Je to den, kdybychom si měli
uvědomit, s čím se musí potýkat senioři. Jedná se o mnoho překážek a
schody například k lékaři nebo do obchodů jsou v některých případech
tm nejmenším. V mládí si nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipoušt,
že jednou budeme všichni staří.

INZERCE
Vyčistm koberce, sedačky, interiéry automobilů.
Dezinfekce místnost, bytů, automobilů ozónovým generátorem.
(ničí plísně, viry, bakterie, roztoče a eliminuje zápach)
Marek Jiří

739 640 626
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Jubilant

V měsíci říjnu se dožívají významného jubilea:
Tichavský Oldřich
Špačková Anežka
Špačková Štěpánka
Bartlová Marie
Kociánová Václava
Holík Milan
Babincová Zdeňka

Pustějovský Petr
Holíková Jana
Babinec Arnošt
Tichavská Ludmila
Rek Stanislav
Lípový Svatopluk
Špačková Zuzana

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