INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 17.prosince 2009:
-

ZO schvaluje činnost rady obce od 18. zasedání ZO.

-

ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce na r. 2009 - rozpočtové opatření č. 5 - v rozsahu dle zápisu z 19. zasedání ZO na
celkovou výši 17 962,9 tis. Kč.

-

ZO pověřuje radu obce provedením úpravy rozpočtu r. 2009 - rozpočtového opatření v návaznosti na vývoj skutečného
čerpání rozpočtu obce v letošním roce.

-

ZO schvaluje na základě § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 - o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
kterou se ruší OZV č. 1/2008.

-

ZO schvaluje rozpočet obce na r. 2010 ve výši 17 823,5 tis. Kč.

-

ZO schvaluje rozpočtový výhled obce na období r. 2011-2014.

-

ZO schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín,
příspěvková organizace.

-

ZO schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín od 1. 1. 2010 vedení
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle vyhlášky č.410/2009 Sb., § 9.

-

ZO v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje koupi pozemku p. č. 2093/8 o výměře
767 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, za cenu 30,- Kč Kč/m2, od vlastníka p. Libuše
Kotkové.

-

ZO bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Mikroregion Frenštátsko na r. 2010 a rozpočtový výhled na období r. 2011 2012.

-

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci obcí k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na dobu určitou do 31. 12. 2018
(autobusová doprava).

-

Zastupitelstvo obce Lichnov zásadně nesouhlasí s návrhem aktualizace státní energetické koncepce republiky, která by
v případě odsouhlasení vládou znamenala otevření přímé cesty k devastaci Beskyd a následně vytvoření nového
problémového regionu.

Z jednání rady obce (RO)
-

RO odsouhlasila prominutí poplatku z pronájmu kulturního zařízení dne 6.12.2009 Orlu jednota Lichnov pro akci
„mikulášská nadílka“.

-

RO schválila Směrnici pro evidenci majetku obce.

-

RO projednala a souhlasí s ukončením stávající nájemní smlouvy včetně dodatku, uzavřené s Českým zahrádkářským
svazem Lichnov, k 31.12. 2009 s tím, že budou uzavřeny nové smlouvy od 1. ledna 2010.

-

RO odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost pro stavební povolení na akci
„Autobusová zastávka u Zemanova mostu včetně chodníkového tělesa“.

-

RO byla informována o aktuálním stavu a předpokládaných termínech v záležitosti kanalizace obce - projednání
zadávacích podmínek výběrového řízení na SFŽP, vyhlášení výběrového řízení (prosinec 2009 - leden 2010), zasedání
komise pro výběrové řízení a hodnotící komise, předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby (jaro 2010 - konec roku
2011).

Obecně závazná vyhláška č.2/2009 (kráceno)
Zastupitelstvo obce Lichnov se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usnesením č.4/19 usneslo vydat podle ustanovení
§ 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto Obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Čl. 1
Předmět poplatku a správce poplatku
b) Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
c) Výkon správy poplatku vykonává Obecní úřad Lichnov (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se
postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
Čl. 2
Poplatník
Poplatníkem pro účel této vyhlášky se rozumí:
a)

fyzická osoba, která má v obci Lichnov (dále jen „obec“) trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit
jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k
trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 400,- Kč na poplatníka a kalendářní rok a je tvořena:
a) částkou 170,- Kč na osobu stanovenou ve smyslu ustanovení §10b odst. 3 písm. a) zákona o místních poplatcích
b) částkou 230,- Kč. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu.
Čl. 5
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku jsou osvobozeni:
- poplatníci s trvalým pobytem na adrese Obecního úřadu Lichnov
Čl. 6
Splatnost
(1) Poplatník nebo společný plátce uhradí poplatek takto:
a) fyzické osoby mající v obci trvalý pobyt:
-

dvakrát ročně ( pololetně) a to ve výši ½ celkové výše sazby vždy v termínu: 1. splátku do 31. ledna, 2. splátku do
31.července příslušného kalendářního roku nebo

-

jednou ročně celkovou výši sazby do 31. ledna příslušného kalendářního roku

b) vlastníci staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci jednou ročně ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu v termínu do 31.března příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, mimo stanovené termíny, uhradí poplatník poplatek koncem následujícího
měsíce po vzniku poplatkové povinnosti.
(3) Poplatník je povinen uhradit poplatek v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Lichnov nebo převodem na účet obce
č.1760172379/0800, a to v termínech stanovených v čl.6 odst. 1. Variabilní symbol úhrady je totožný s rodným číslem
poplatníka.

Čl. 7
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
a)

Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

b) Pokud poplatník nesplní svoji povinnost ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu podle
ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Celé znění OZV 2/2009 na www.Lichnov.cz

Poplatek za držení psa
Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 (vydaná v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb.) určuje poplatek za držení psa staršího tří
měsíců ve výši 100 Kč za rok, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ve výši 150 Kč za rok.
Poplatek platí držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Lichnov. Poplatek je splatný do 31. března 2010.

UPOZORNĚNÍ !!!
Vývoz komunálního odpadu (popelnic) místo pravidelného termínu 1. ledna 2010 bude
až v pátek 8. ledna 2010
V roce 2010 bude svoz v liché týdny (pátek).
Žádáme občany, aby připravili popelnice ke svozu vždy v časných ranních hodinách (nebo večer předcházejícího dne) a
předešli tak možnosti nevyprázdnění nádob z důvodu pozdního přistavení.

Klub důchodců
Klub důchodců zve členy i občany do klubovny „Na obecní“ v úterý 5. ledna 2010 v 17 hodin na promítání videa
„Vesele do Nového roku“
Záznam Silvestra vysílá „Studio Papež“ Mirka Kostelníka.
Do nového roku 2010 splnění všech přání a pevné zdraví přeje všem občanům
Výbor Klubu důchodců

Oznámení SmVaK
Na zakladě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny
vodného s účinností od 1. ledna 2010 takto:
Vodné

27,91 Kč/m3 (bez DPH)

30,70 Kč (vč. 10% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2010, popřípadě bude
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Zdravotnické středisko Lichnov
V měsíci lednu z důvodů školení MUDr. Irsáková
neordinuje
středa 13. až pátek 15. ledna 2010
pátek 29. ledna 2010
Zástup MUDr. Filip Václav, ambulance Veřovice, od 8,30 do 11,30 hod.

Upozornění pro OSVČ
Nařízením vlády č. 339/2009 se s platností od 1. 1. 2010 mění minimální měsíční výše pojistného pro osoby samostatně
výdělečně činné z částky 1 590,- Kč na částku 1 601,- Kč.
Maximální vyměřovací základ v r. 2010 činí 1 707 048,- Kč, maximální záloha na pojistné je stanovena na 19 205,- Kč.

Lichnovská kuželkářská liga - ročník 2009/2010
Stav po 4.kole:
Muži:
1. místo - Ing.Matúš Miroslav (889)
2. místo - Jurek Stanislav (870)
3. místo - Koudelák Jaroslav (790)
4. místo - Mikunda Petr ml. (781)
5. místo - Běčák Alois (756)
6. místo - Švrček Zdeněk (718)
7. místo - Kludský Jan (690)

Ženy:
1. místo - Mikundová Mirka (719)
2. místo - Polívková Soňa (676)

Další termín: 5. kolo - 22.1.2010 - začátek v 18.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma (přezůvky s sebou).

RODINNÉ CENTRUM na Orlovně
Motto 2009-2010:

OTEVŘENÁ NÁRUČ VŠEM
Každý čtvrtek od 1630 - 1830 hod. v Orlovně

Program na leden 2010
Čtvrtek 7. ledna

Výtvarná činnost pro děti (nejen kreslení a malování)

Čtvrtek 14. ledna
Čtvrtek 21. ledna

Tojstoráci dětem aneb po stopách velkého Tojstoráka
Dílnička u kafíčka
VYRÁBĚNÍ Z PLASTOVÝCH VRŠKŮ A LÁHVÍ
Tojstoráci dětem aneb po stopách velkého Tojstoráka
Kuchtíme pro radost

Čtvrtek 28. ledna

SALÁTY Z NUDLÍ A VŘETEN
Vstup na pobytové činnosti je 10,-Kč na osobu pro děti i dospělé (v ceně káva a čaj).
V zimním období v době čtvrtečních programů rodinného centra je otevřen bar na kuželně.
Kontakt: Marcela Žižlavská

tel. 731 860 256

SOVIČKA
Pro rodiče a jejich děti ve věku 5 - 7 let (i prvňáčci)
V pondělí 11. ledna od 1615 v budově Orlovny
Téma: Co by měl znát a umět předškoláček
Ve hrách a zábavných úkolech budeme rozvíjet sluchové a zrakové vnímání (analýzu, syntézu, diferenciaci a paměť), pravolevou orientaci,
rytmus, jemnou motoriku a grafomotoriku.
Na společná setkání se těší paní učitelka Dana Friedlová

Beseda na téma:
MÁME DOMA PŘEDŠKOLÁKA
pondělí 25. ledna v 1630 v budově Orlovny
s Mgr. spec. pedagožkou Kateřinou Kovářovou
(motorika , příprava na školu, proč odklad atd.)
Děti s sebou

Od ledna 2010 začne další kurz
MASÁŽE A CVIČENÍ DĚTÍ A KOJENCŮ
(pro děti již od 6 týdnů a starší)
v budově Orlovny úterý 12. ledna a 26. ledna 1000 - 1130
Jeden vstup činí 50 Kč za maminku a dítě.
Cvičí zkušená cvičitelka a profesionální dula
Šárka Cochlarová tel. 739 434 754

KUŘÁTKA A VRABEČCI
setkání maminek s malými dětmi
Vítány jsou všechny maminky s dětmi od 0 do 4 let, rádi však uvítáme i maminky nastávající
v úterý 19.1. 930 - 1130 v budově Orlovny
Hlavní program v 1030 vede Mgr. Petra Sztuchlíková (klinický logoped)
(procvičujeme jazýček, trénujeme motoriku, kreslíme, malujeme, zpíváme, tančíme a cvičíme)
Jeden vstup činí 10 Kč za maminku a dítě.
Kontakt: Marcela Žižlavská

tel. 731 860 256

Cvičení AEROBICU
je do konce prosince zrušeno a znovu začneme až v úterý 12.1.2010
děti a dívky 1815 - 1930

ženy 2000 - 2100

Jsou stále volná místa jak u dětí tak u dospělých možnost se přihlásit.
Jeden vstup činí 35 Kč
permanentka: děti 250 Kč a dospělí 300 Kč na 10 vstupů
kontakt: Lenka Šimečková tel. 739 435 183

Cvičení KALANETIKY
30

30

pozor změna !!!!
30

pondělí 18 - 19 pravidelně 19 - 2030 jen dle domluvy
páteční cvičení zůstává 1900 - 2000
jen se přesouvá do Orlovny místo tělocvičny ZŠ
Jsou stále volná místa - je možnost se přihlásit.
kontakt: Eva Peigerová

Jeden vstup činí 20 Kč
tel. 737 94 00 94

Cvičení KARATE A SEBEOBRANA ( pro kluky i dívky)
se nekoná 23.12. a 30.12.
Znovu začneme až v lednu ve středu 6.1. 2010 1800 - 1900
Jsou stále volná místa je možnost se přihlásit .
Jeden vstup činí 35 Kč

permanentka: 250 Kč 10 vstupů
kontakt: Marcela Žižlavská

tel. 731 860 256

Tříkrálová sbírka 2010
Stalo se již tradicí, že počátkem ledna vycházejí do ulic koledníci, aby přinášeli lidem radost a koledovali pro ty
nejpotřebnější. Mnoho z Vás v minulých letech projevilo svou štědrost a přispělo koledníčkům přestrojeným za
Tři krále do pokladniček, nebo jste svůj dar poslali složenkou.
Díky Vaší solidaritě tak mohla Charita tímto pomoci starým lidem, těžce nemocným, osamělým matkám s dětmi,
zkrátka všem potřebným.
Také na počátku nového roku vyjde v Lichnově trojice dětí (i mladých) v doprovodu dospělé osoby a mohou ve dnech 2. až 15. ledna
zaklepat i u Vašich dveří s žádostí o přispění do sbírky. Tito koledníci do Vašich domovů přinesou radostné poselství Vánoc a přání všeho
dobrého do nového roku. Jako pozornost za Vaší štědrost Vám předají malý dárek.
Všem lidem dobré vůle srdečně děkujeme.
Za Charitu Frenštát p.R. Marcela Žižlavská (místní asistentka)

Dětské šibřinky
TJ SOKOL
pořádá v sobotu 16. 1 2010 v kulturním zařízení v Lichnově

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Začátek ve 14 hodin
Soutěž o nejlepší masku

Tombola

Orelský ples
Orel jednota Lichnov
Vás srdečně zve do kulturního domu v Lichnově na

Orelský ples
v pátek 5. února 2010 ve 2000
K poslechu a tanci hraje hudba YPSILON
Připraveno:

Vstupné 50 Kč

předtaneční
tombola
zákusky
gulášek
bar u čertic a čertů
… a nakonec tanec a možná zpívání, až do ranního svítání …

Vstupné dobrovolné
Občerstvení

JUBILANTI
V měsíci lednu se dožívají významného jubilea :
Boháč Jan
Jalůvka Vladimír
Koudelák Jaroslav
Rychlíková Anna
Šimíček Josef, MUDr.
Rys Jan
Zeman Ladislav
Drozdová Marie

60 let
60 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
87 let
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let

Vydává Obecní úřad v Lichnově

Uzávěrka 25. den v měsíci

