Informace z Obecního úřadu Lichnov

*************************************************************
Usnesení z 83. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 09. 07. 2018
1/83 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/83 Rada obce přerušuje vyhodnocení nabídek na realizaci Stavební úpravy
objektu čp. 125 v Lichnově do doby ověření rozpočtu víceprací předloženého
uchazečem. Rada obce pověřuje kontaktovat inženýra ve výstavbě.
3/83 Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnost klubu důchodců za I. pololet
r. 2018.
4/83 Rada obce bere na vědomí Petci k upravení rozhodnut o odchodu
pedagoga (Bc. P.D.) a pověřuje starostku písemně odpovědět zástupci petčního
výboru.
5/83 Rada obce nesouhlasí s použitm znaku obce Lichnova za účelem výroby
tabulek s číslem popisným.
6/83 Rada obce schválila Plán jednání Rady obce Lichnov na III. čtvrtlet roku
2018
Usnesení z 84. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 23.07.2018
1/84 Rada obce ruší výběrové řízení na Stavební úpravy objektu č.p. 125 v
Lichnově a pověřuje starostku sdělením této skutečnost uchazečům.
Rada obce pověřuje starostku vyhlášením nového výběrového řízení na Stavební
úpravy objektu č.p. 125 v Lichnově dle upraveného rozpočtu a pohledových studií
zpracovaných projektantem Michalem Pokorným.
2/84 Rada obce vzala na vědomí zprávu místostarosty o postupu při
provádění opravy střechy na ZŠ v Lichnově.
*****************************************************************

Knihovna – prázdninový provoz
Knihovna v Lichnově bude otevřena v době prázdnin pouze v těchto dnech:
Čtvrtek

23. 8. 2018

14.00 – 16.00 hod.

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 7.00-12.00,
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.
*****************************************************************

Orel Tenis Cup Lichnov 2018
10. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Zveme Vás na fnálové turnaje tenisového Orel Tenis Cupu Lichnov.
Čtvrtinálové zápasy mužů;
pondělí až čtvrtek – 20.8.2018 až 23.8.2018 nejdříve od 16 hodin – dle dohody
hráčů.
Sobota 25.8.2018 od 10 hodin;
semifnálové zápasy dvouher mužů, fnále dvouhry mužů nad 50 let, fnále dvouhry
mužů.
V případě nepříznivého počasí se zápasy odehrají druhý den, tj. v neděli od 10 hodin
resp. v náhradním termínu určeném pořadateli.
Sobota 1.9.2018 od 10 hodin;
semifnálové zápasy čtyřhry, soutěž o nejlepší podání, fnále čtyřhry.

V případě nepříznivého počasí se zápasy odehrají v náhradním termínu určeném
pořadateli.
Neděle 2.9.2018 – od 10 hodin;
semifnále čtyřhry limited, fnálový zápas žen, fnále čtyřhry limited
Přijďte povzbudit hráče a odměnit je svou přítomnost a potleskem.
Občerstvení pro všechny zajištěno.
Aktuální výsledky a zápasy můžete sledovat na www.orellichnov/otcl
*****************************************************************

ZO ČZS v Lichnově zahajuje 6.8.2018
MOŠTOVÁNÍ A SUŠENÍ OVOCE
objednávky moštování na tel. 724 180 527 p. Žáček Milan
objednávky sušení na tel. 737 314 719 p. Klímková Svatava
Moštování 4,- Kč/l Sušení 12,-Kč/kg

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

Otevřeno denně od 10 do 19 hodin.
****************************************************************

Jubilant
V měsíci srpnu se dožívají významného jubilea:
Pustějovská Marie
Chalupová Ludmila
Tichavská Štěpánka
Daněček Miroslav
Qarda Vítězslav
Špalek Josef

Bartošová Ludmila
Drozd Zdeněk
Najzarová Jaromíra
Pustějovský Zdeněk
Buriánek Josef
Petr Václav

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