Informace z Obecního úřadu Lichnov

*************************************************************
Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov ze dne 14.6.2018
4/19 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnost Rady obce od 18.
zasedání Zastupitelstva obce.
5/19 A/ Zastupitelstvo obce schválilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. §
84 odst. 2 písm. b) Závěrečný účet obce za rok 2017, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
obce bez výhrad dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000Sb.
5/19 B/ Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2017.
6/19 Zastupitelstvo obce schválilo doplnění informací do Střednědobého
výhledu rozpočtu na roky 2019-2020.
7/19 Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb
pro Českou poštu – pošta Partner.
8/19 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2017, Zprávu o přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2017 a
zápis číslo 1/2018 z jednání dozorčí rady.
9/19 A/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí fnální výstup projektu MAP
rozvoje
vzdělávání
ORP
Frenštát
p.R.,reg.
č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000116 - Místní akční plán správního obvodu obce
s rozšířenou působnost Frenštát pod Radhoštěm a doporučuje fnální výstup
projektu MAP předkládat v dostatečném předsthu k projednání ZO.
9/19 B/ Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Memoranda o spolupráci
v rámci
projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Frenštát p.R., reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000116
10/19 A/
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr odprodeje pozemků č.
842/34, 939/14, 2160/2 a 939/12.
10/19 B/ Zastupitelstvo obce schválilo záměr odprodeje pozemku parc. č.
2166/3 o výměře 33 m2, který vznikl oddělením z pozemku č. 2166/1.
11/19 Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2018 v částce
32 150 161,- Kč.
*****************************************************************
Usnesení z 81. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 06.06.2018
1/81 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích
radách obce.

2/81 Rada obce schvaluje pro realizaci zakázky „Územní plán Lichnov“
Urbanistické středisko, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava Poruba, IČ:
00562963 s nejnižší nabídkovou cenou a pověřuje starostku uzavřením Smlouvy
o dílo.
3/81 Rada obce schvaluje fnální výstup projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP
Frenštát p.R., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000116 - Místní akční plán
správního obvodu obce s rozšířenou působnost Frenštát p. Radhoštěm a
doporučuje ZO jeho schválení.
Rada obce schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci v rámci projektu MAP
rozvoje
vzdělávání
ORP
Frenštát
p.R.,
reg.
č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000116 a doporučuje ZO jeho schválení.
4/81
Rada obce doporučuje ZO schválit v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb. § 84 odst. 2 písm. b) Závěrečný účet obce za rok 2017 a účetní závěrku za rok
2017 a vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad dle § 17
odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.
5/81
Rada obce schvaluje bez výhrad Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ
Lichnov, příspěvková organizace za rok 2017 a účetní závěrku ZŠ a MŠ Lichnov
za rok 2017.
6/81 Rada obce bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Frenštátsko za rok 2017, zprávu o přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2017 a zápis číslo
1/2018 z jednání dozorčí rady.
7/81
Rada obce ruší usnesení z jednání RO č. 2/79 ze dne 23.4.2018.
8/81
Rada obce souhlasí s podílem na financování řidičského oprávnění pro
3 členy JSDH k zabezpeční řidičského oprávnění skupiny C pro zajištění
akceschopnosti Jednotky SDH Lichnov
9/81
a) Rada obce nesouhlasí se záměrem odprodeje pozemků č. 842/34,
939/14, 2160/2 a 939/12 nedoporučuje ZO schválit záměr prodeje pozemků.
9/81 b) Rada obce souhlasí se záměrem odprodeje pozemku parc. č. 2166/3 o
výměře 33 m2, který vznikl oddělením z pozemku 2166/1 a záměr prodeje
pozemku č. 1037/7 o výměře 12 m2, který vznikl oddělením z pozemku č. 1037/4
a doporučuje ZO schválit tyto záměry
10/81 Rada obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 2/2018 a doporučuje
ZO jeho schválení.
11/81 Rada obce schválila program na 19. zasedání Zastupitelstva obce
svolaného na 14.06.2018.
12/81 Rada obce bere na vědomí informace z Kulturní komise.
Usnesení z 82. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 25.06.2018
1/82
Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích
radách obce.
2/82
Rada obce bere na vědomí uzavření Smlouvu o dílo pro realizaci
zakázky Územní plán Lichnov
s firmou Urbanistické středisko, s.r.o.,

Spartakovců 3, 708 00 Ostrava Poruba, IČ: 00562963 , DIČ: CZ00562963,
v ceně 496 100,- Kč vč. DPH.
3/82 Rada obce bere na vědomí zpracování Projektové dokumentace k
opravě lávky L3 před č.p.54.
4/82
Rada obce bere na vědomí zveřejnění Výzvy k podání nabídek na
stavební úpravy objektu č.p.125 v Lichnově .
5/82 Rada obce schvaluje pokračování oprav chodníků a prostranství před
Obecním úřadem v Lichnově.
*****************************************************************

PŘIPOMÍNÁME - Místní poplatky
splatnost poplatku byla do 30. 6. 2018

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. 2018. Prosíme
tedy tyto dlužníky, aby poplatek co nejdřív uhradili.
Sazba místního poplatku za komunální odpad na rok 2018 je stanovena
částkou 400 Kč / poplatník a poplatek byl splatný nejpozději do 30. 6. 2018
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. 2018. Sazba místního
poplatku ze psů na rok 2018 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.
**************************************************************

Upozorňujeme občany na svoz komunálního odpadu a
plastů, který se uskuteční v pondělí 9.7.2018

Základní a Mateřská
škola Lichnov
7/2018

Slavnostní předávání ttulů EKOŠKOLA
Dne 20. června 2018 jsem se vydala se dvěma spolužačkami a čtyřmi dospělými
do našeho hlavního města PRAHY. Vyjeli jsme kolem čtvrté ranní a pak ze
Studénky přibližně 3 hodiny Leo expressem. Do Prahy jsme dorazili v 7.30.
Přes Václavské náměst a Karlův most jsme se vydali do Senátu Parlamentu ČR.
Ve Valdštejnské zahradě v Sala terrena nás čekala registrace a program Záchrana
civilizace.
V 11.00 ve Valdštejnském paláci začalo slavnostní zahájení a předávání
mezinárodních ttulů programu EKOškoly. Pak následovala prohlídka
Valdštejnského paláce a také Senátu.
V 13.00 jsme procházely Prahou až na Petřín a lanovkou na Nebozízek,
kde nás v restauraci čekal raut.
Po obědě pěšky přes most Legií, kolem Národního divadla na Václavské náměst
jsme se dostali znovu na Hlavní nádraží Praha.
Odtud vlakem zpátky domů. Jeli jsme opět 3 hodiny a až večer jsme přijeli domů.
Výlet byl hezký a doufám, že se z dalšího ttulu, už čtvrtého, budeme moci také
tak radovat.
Členka EKOtýmu ZŠ Lichnov
Milí zástupci EKOtýmů,
bylo mi velkou ct se s vámi všemi setkat na včerejším Slavnostním předávání
mezinárodních titulů programu EKOškola. Tento den má být hlavně oceněním pro
vás, třešnička na dortu vaší dlouhodobé práce.
Přeji vám, aby se vám ve vaší činnosti co nejvíce dařilo, měli jste co nejméně
„příkladů špatné praxe“ a pokud již nějaké budou, tak aby byly výzvou k vašemu
růstu.
Krásné prázdniny!
Jan Smrčka
Vedoucí programu Ekoškola

Očkování psů

Povinné očkování psů prot vzteklině bude provedeno
ve čtvrtek 19. července 2018 na těchto svodech:
„Transformátor – Dolní dráhy“
Hasičský dům
Kúty - Zadky
zastávka „Zemanův most“
zastávka „Březiny“
zastávka „U Přibyly“

18:00 – 18:15 hod.
18:15 – 18:45 hod.
18:50 – 19:00 hod.
19:05 – 19:20 hod.
19:30 – 19:40 hod.
19:45 – 19:55 hod.

Psa musí předvést dospělá osoba, pes musí být opatřen náhubkem.
Chovatelé, kteří se v uvedeném termínu k očkování nedostaví, musí tak
povinně učinit v některém veterinárním zařízení.
****************************************************************

Knihovna – prázdninový provoz

Knihovna v Lichnově bude otevřena v době prázdnin pouze v těchto dnech:
Čtvrtek
26. 7. 2018
14.00 – 16.00 hod.
Čtvrtek
23. 8. 2018
14.00 – 16.00 hod.
**************************************************************

MUDr. Jana Irsáková oznamuje,

že v termínu 12.- 27. července 2018 bude probíhat dovolená.
Zástup bude zabezpečen MUDr. Filipem Václavem, ambulance Veřovice,
ve středu ambulance Lichnov.
Prosím, zkontrolujte stav zásob svých léků a dostavte se k jejich
předepsání včas.
*************************************************************

Ubytovna na víceúčelovém hřišt
Orel jednota Lichnov nabízí možnost ubytování v ubytovně na
víceúčelovém hřišt. Jedná se o prostory v patře budovy (společná chodba a
kuchyně – plynový sporák, varná konvice, mikrovlnka, lednička), 1 pokoj – 2
postele, 1 pokoj – 4 postele) se společným sociálním zařízením v přízemí
(WC, sprcha). Ubytování stojí 150.- Kč za osobu/noc. Jedná se o
prázdninové měsíce – červenec, srpen. Zájemci hlaste se na tel.č.
739 880 862.

1. července - Lichnovská pouť

Na pouť přijedou tradičně manželé Pfegrovi se svými atrakcemi.
Od 15.00 do 16.00 hod se uskuteční koncert dechové hudby Javořinka,
v areálu za pohostnstvím „Na Obecní“, na který jste srdečně zváni.
Slavnostní poutní mše svatá bude v kostele sv. Petra a Pavla
v neděli 1. 7. 2018 v 10.00 hod.
****************************************************************

Obec Lichnov vás srdečně zve dne 18. 8. 2018 na

XII. GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI

Přihlaste se do soutěže o nejlepší guláš a
samozřejmě i o zajímavé ceny
do 10. srpna 2018 na Obecním úřadě.

Horečky ranč

Srdečně vás zveme na akci Pohádkový les !!!
Dne 30. 6. 2018 od 14 hod.

Otvírací doba : každý víkend od 11:00 do 18:00 hod
****************************************************************

Jubilant

V měsíci červenci se dožívají významného jubilea:
Kuběnová Anna
Hálková Věra
Jurková Anna
Klacková Anna
Kludský Jan

Polívková Anna
Rek Jan
Matúš Miroslav
Hubeňák Petr
Javůrková Marie

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