7/2015
Informace z Obecního úřadu Lichnov
Informace z 16. , 17. a 18. jednání Rady obce
Rada obce
* zkontrolovala plnění úkolů z předchozích RO – některé
úkoly trvají.
* vzala na vědomí sdělení Mgr. Dobečkové o plnění úkolů
zadaných Českou školní inspekcí a usnesla se, že s ohledem
na vysvětlení p. ředitelky školy a pochvalný dopis za ČŠI ze
dne 25.5.2015, bylo původní sdělení ČŠI neopodstatněné a
RO se jím dále nebude zabývat.
* schválila uzavření MŠ Lichnov v době hlavních prázdnin od
13.7.2015 do 16.8.2015.
* uložila p. Milatovi ve spolupráci se správcem obecního
majetku zajistit plán skutečně jím užívaných prostor
v nemovitosti čp. 40 a jejich výměry. Rada obce uložila
Mgr. Faldynové připravit návrh nájemní smlouvy na
nebytové prostory.
* uložila starostce projednat s vlastníky pozemků parc. č.
1584/20 a 2086/3 možnost převedení části pozemků
sloužících v současné době jako komunikace do vlastnictví
Obce Lichnov za účelem změny způsobu užívání pozemků
na ostatní komunikace a následné opravy povrchu
komunikace.

* uložila Mgr. Faldynové projednat se společností ROBUR s.r.o. možnosti
změny návrhu smlouvy na servis tepelných čerpadel tak, aby vyhovoval
potřebám Obce Lichnov.
* ukládá starostce oslovit vlastníky pozemků v lokalitě u Přibylů za účelem
zjištění dřívějšího stavu příkopy podél pozemku parc. č. 2142 a oslovit
vlastníka pozemků parc. č. 671 a 670/2 za účelem narovnání hranic
s pozemkem parc. č. 2142, tj. podél komunikace T- do 15.6.2015.
* ukládá starostce připravit pro ZO podklady pro rozhodnutí o záměru
odprodeje části pozemku parc. č. 1838/2 v rozsahu jak je v současné
době oplocen.
* schválila kupní smlouvu na prodej pozemků 1838/1, 1840/1, 1840/5 k. ú.
Lichnov u Nového Jičína za kupní cenu ve výši 420,- Kč/m 2 s předkupním
právem pro Obec Lichnov pro případ, že by kupující měl zájem
nemovitosti nebo jejich část prodat s tím, že předkupní právo se sjednává
za tržní cenu v době realizace předkupního práva, max. však za cenu, za
kterou byly nemovité věci Obcí Lichnov prodány.
* uložila starostce a místostarostovi podat písemný podnět na Policii ČR,
k řešení problému s průjezdem motocyklů v katastru obce Lichnov po
soukromých pozemcích nesloužících většinou jako ostatní komunikace.
* vzala na vědomí zprávu místostarosty a uložila Mgr. Faldynové připravit
odpověď s informací pro občana, který si podal stížnost, že mu přes
pozemek Obce Lichnov parc. č. 2095 stéká voda z lesa na jeho pozemek ,
že musí danou problematiku řešit s majiteli pozemků nad pozemkem
Obce Lichnov parc. č. 2095 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
* vzala na vědomí výpověď slečny Pavlíny Mičulkové ze dne 25.5.2015, kdy
pracovní poměr bude ukončen ke dni 31.7.2015. Rada obce uložila
starostce připravit podklady pro výběrové řízení na nového zaměstnance
Obecního úřadu Lichnov na pozici odborný referent.
* zkontrolovala plnění úkolů z předchozích RO
* schválila pronájem bytu č. 2 v budově čp. 125 v obci Lichnov paní
Romaně Kahánkové a to na dobu určitou, jeden rok, tj. do 31.5.2016.
* schválila uzavření smlouvy mezi Obcí Lichnov a ČEZ Distribuce a.s. o
zřízení věcného břemena inženýrských sítí – elektrické přípojky IV-128009218 zemní vedení NN NN přes pozemek 2172/1 v k. ú. Lichnov u
Nového Jičína a uložila starostce předmětnou smlouvu uzavřít.

* vzala na vědomí informaci p. Petra Mičulky, zástupce firmy NORD PLD,
s.r.o. o stávajících aktivitách této společnosti v areálu fotbalového hřiště a
plánech do budoucna. RO ukládá Mgr. Faldynové připravit nájemní
smlouvu mezi Obcí Lichnov a NFC fotbalový klub Lichnov.
* schválila program na 4. zasedání Zastupitelstva obce svolaného na
18.6.2015.
* vzala na vědomí plnění úkolů z předchozích rad, některé úkoly trvají.
* schválila Rozvojový strategický dokument obce Lichnov pro roky 20152018 a doporučuje jeho schválení ZO. Rada obce schválila pověření členů
RO vedením jednotlivých aktivit.
* jmenovala členy výběrové komise k řízení pro obsazení pracovního místa
odborný referent a to: členové výběrové komise: Zdeňka Švrčková, Pavel
Pustějovský, Mgr. Petra Faldynová, zapisovatelka: Ing. Blanka Kučerová
* pověřuje starostku podepsání Dohody o provedení práce s paní
Kuchařovou Boženou za účelem zpracování odborných vyjádření
technicko-stavebního charakteru na dobu určitou do 31.12.2015
* schválila Plán jednání Rady obce Lichnov na III. čtvrtletí roku 2015.
Informace z 4. zasedání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce
* vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady obce od 3. zasedání Zastupitelstva
obce.
* schválilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. § 84 odst. 2 písm. b/
Závěrečný účet obce za rok 2014 a účetní závěrku za rok 2014 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad dle § 17 odst. 7 zákona
č. 250/2000 Sb.
* vzalo na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Frenštátsko za rok 2014, Zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2014 a zápisy č.1/2014 a
č.2/2014 z jednání dozorčí rady.
* schválilo zveřejnění záměru odprodeje žadatelům xxxxx xxxxx xxxxx část
pozemku parc. č. 1838/2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře dle
skutečného zaměření na náklady žadatelů vycházejícího ze stávajícího
oplocení provedeného v terénu, a to za kupní cenu 50,- Kč/m2 s tím, že
poplatníkem daně z nabytí nemovité věci budou kupující.
* schválilo přijetí daru xxxxx xxxxx xxxxx a to části parcely č. 1584/18 a části
parcely č. 1584/20 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, užívaných jako
komunikace, dle skutečného zaměření pořízeného na náklady obdarovaného
a zároveň pověřuje starostku obce sepsáním darovací smlouvy a zajištěním

geometrického zaměření.
* schválilo přijetí daru od xxxxx xxxxx xxxxx a to části parcely č. 2086/3 v k.
ú. Lichnov u Nového Jičína, užívané jako komunikace, dle skutečného
zaměření pořízeného na náklady obdarovaného a zároveň pověřuje
starostku obce sepsáním darovací smlouvy a zajištěním geometrického
zaměření.
* schválilo uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75
Lichnov, IČ 00298115, jako prodávající a panem xxxxx xxxxxxxx jako
kupující, jejíž předmětem je prodej pozemků parc. č. 1840/1 – orná půda,
parc. č. 1840/5 – orná půda a prac. č. 1838/1 - trvalý travní porost, za cenu
420,- Kč/m2 o celkové výměře 1275 m2, za podmínky, že se kupující při
uzavření kupní smlouvy písemně zaváže převést na výzvu za úplatu Obci
Lichnov část pozemku parc. č. 1838/1 a 1840/1, a to část o velikosti délky 2
m od hranice daných pozemků s pozemkem parc. č. 2100/1 a v celé šířky.
Zastupitelstvo schválilo, že předkupní právo zřízené dle kupní smlouvy bude
zrušeno dohodou stran po uplynutí 1 roku od udělení souhlasu příslušným
správním orgánem k užívání stavby rodinného domu postaveného
kupujícím na prodávaných pozemcích nebo jejich části.
* schválilo rozpočtové opatření č. 1/2015
* schválilo Rozvojový strategický dokument obce Lichnov na roky 2015 –
2018.
* pověřuje dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 118, Finanční výbor
kontrolou hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lichnov do
31.10.2015.
* schválilo dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění,
měsíční odměny neuvolněným členům ZO s platností od 19.6.2015.
* vzalo na vědomí zprávu o projektu zametací vůz.
.........................................................................................................................

Základní škola a Mateřská škola v Lichnově
Školní rok, který nyní končí byl mimořádně náročný jak pro žáky, tak i pro
učitele. Bylo to z důvodu probíhajících zateplovacích prací na budovách
školy. Tímto bychom chtěli poděkovat za toleranci učitelskému sboru ,
žákům školy a za odvedenou práci zejména paní ředitelce Mgr. Dobečkové a
paní školnici Kašpárkové, která byla při všech pracech velmi nápomocná a
to často i mimo pracovní dobu.
Za Obecní úřad, Pavel Pustějovský, místostarosta

PŘIPOMÍNÁME - Místní poplatky
splatnost poplatku byla do 30. 6. 2015
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. 2015. Prosíme tedy
tyto dlužníky, aby poplatek co nejdřív uhradili.
Sazba místního poplatku za komunální odpad na rok 2015 je stanovena
částkou 400 Kč/poplatník a poplatek byl splatný nejpozději do 30. 6. 2015
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. 2015. Sazba místního
poplatku ze psů na rok 2015 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.
.........................................................................................................................

MDDr. Petra Kolláriková – zubní ordinace
Zubní ordinace Veřovice oznamuje pacientům, že od 3 . 8. 2015 zahajuje
provoz praxe MDDr. Petra Kolláriková
Nové telefonní číslo zubní ordinace 605 060 153, na kterém se již můžete
objednávat.
Ordinační hodiny platné od 3. 8. 2015
Po: 7:00 - 14:30
Út: 9:00 - 16:30
St: 7:00 - 14:30
Čt: 7:00 - 14:30
Pá: 7:00 - 12:00
Akutní bolestiví pacienti budou ošetřeni mezi 7:00 - 9:00 hodinou, případně
po telefonické domluvě.

Sběrné místo odpadového hospodářství
Vážení spoluobčané,
z důvodu častých dotazů, bychom vám chtěli připomenout důležité
informace týkající se sběrného místa v Lichnově.
Sběrné místo je otevřeno každé pondělí od 15.00 – 17.00 hod. (letní
období)
od 15.00 – 16.00 hod. (zimní
období)
Co mohu a nemohu na sběrné místo uložit.
ANO – sbíráme
NE – nesbíráme
- velkoobjemový odpad
- elektroodpad

- nebezpečný odpad (pneumatiky z
aut a motocyklů, chemické
přípravky, barvy, kyseliny, zásadité
látky)
- rámy z oken
- stavební odpad
Sběr nebezpečného odpadu se koná 2 krát ročně (duben, říjen) prováděný
firmou Slumeko, s.r.o., o kterém jste vždy prostřednictvím zpravodaje
informováni.
.........................................................................................................................
Knihovna – prázdninový provoz
Knihovna v Lichnově bude otevřena v době prázdnin pouze v těchto dnech:
Čtvrtek
9. 7. 2015
14.00 – 18.00 hod.
Čtvrtek
6. 8. 2015
14.00 – 18.00 hod.
.........................................................................................................................

Corsat s.r.o. oznamuje, že změna výše měsíčního
poplatku za kabelovou televizi v Lichnově
Oznamujeme všem zákazníkům kabelové televize v Lichnově, že po
více než 4 letech jsme nuceni, ač neradi, přistoupit k navýšení
měsíčních poplatků jednotlivým domácnostem za distribuci kabelové
televize v Lichnově, a to nejen z důvodu narůstající inflace za poslední
léta, zvyšujících se nákladů za elektrickou energii, za provoz, dále za
stále zvyšující se autorské poplatky ochranným svazům – OSA, DILIA,
OOAS, Intergram, OAZA, ale hlavně z důvodu nových finančních
požadavků společností CET21 spol. s r.o. a FTV Prima spol. s r.o. za
převzaté vysílání svých televizních programů v kabelové televizi.
Společnost CET 21 spol. s.r.o. – distributor programů Nova, Nova
Cinema, Fanda, Telka, Smíchov - nově požaduje měsíční zpoplatnění
převzatého vysílání svých televizních programů při způsobu distribuce
ve verzi HD (vysokém rozlišení).
Společnost FTV Prima spol. s r.o. – distributor programů Prima, Prima
Zoom, Prima Cool, Prima Love – nově požaduje měsíční zpoplatnění
převzatého vysílání svých televizních programů bez ohledu na způsob
distribuce – a to v SD (standardním rozlišení) i HD verzi.
Měsíční poplatek jsme proto nuceni zvýšit u těchto nabídek:
- u nabídky MINI (analogová nabídka) - na částku 170 Kč včetně DPH
měsíčně
- u nabídky STANDART (analogová rozšířená + DVB-C) - na částku
390 Kč včetně DPH měsíčně a to s účinností od 1.září 2015.
Od 1.července 2015 budou všem zákazníkům kabelové televize
v Lichnově dostupné v digitálním vysílání DVB-C tyto televizní
programy ve vysokém rozlišení - Nova HD, Fanda HD, Nova Cinema
HD, Prima HD, Prima Cool HD, ČT1 HD, ČT2 HD, ČTSport HD, TV
Barrandov HD, Kino Barrandov HD, Barrandov Plus HD.

Pro správnou funkčnost televizních programů – v SD i v HD verzi - a
internetu nabízíme všem zákazníkům možnost provedení kontroly
vnitřního televizního rozvodu v jednotlivých rodinných domech
včetně kontroly koncových účastnických šňůr - a to během měsíce
července a srpna. Provedeme proměření celého televizního rozvodu
v domě, zjistíme a odstraníme případné závady či nedostatky vašeho
rozvodu.
Kontaktujte nás a sjednejte si prosím individuální termín kontroly
vnitřních rozvodů ve vašem rodinném domě:
tel. : 603 468 354 – p.Daněček
603 531 164 , 556 710 590 – kancelář
email : corsat@corsat.cz
V případě jakýchkoliv problémů s příjmem programů ve vysokém
rozlišení – HD – neváhejte, a ihned nás kontaktujte.
Nový Jičín, 29.červen 2015
CORSAT s.r.o. Nový Jičín – tel. 556 710 590
Petr Šindler - sindler@corsat.cz
...............................................................................................................
..........
Vážení občané ,
s plánovaným vypínáním el. energie ve dnech 1. 7. a 8. 7. 2015 ve
středu obce souvisí vysílání kabelové televize. Hlavní stanice
kabelové televize je umístěna na ZŠ Lichnov, která patří do dotčené
oblasti a tudíž bude také kabelová televize a internet v těchto dnech
mimo provoz. Dle informací firmy ČEZ Distribuce je plánovaná
odstávka 1. 7. a 8. 7. 2015 vždy
od 7.30 do 19.30 hod.
Děkujeme za pochopení!

Základní škola Lichnov

Slavnostní předávání titulů EKOŠKOLA v Praze
Napíši vám o cestě do Senátu dne 18. 6. 2015. Ráno ve 4 hodiny jsme vyjeli z
Lichnova autem na nádraží do Štramberku. Odtud do Studénky a
LEOexpresem na hlavní nádraží do Prahy. Cesta byla plná zážitků i pohledů
na krásy naší republiky.
Když jsme přijeli na hlavní nádraží, byla jsem unesena jeho velikostí i
architekturou, protože jsem v Praze totiž poprvé. Nejdříve jsme procházeli
Václavským náměstím se sochou sv. Václava. Dále Staroměstským náměstím,
z dálky jsme viděli Karlův most, Petřín a Pražský hrad. Všechny části Prahy
jsou svým způsobem zajímavé a zároveň nádherné. Asi po hodině jsme
dorazili do Senátu. Jupííí! Program začal v Sala terrena ve Valdštejnské
zahradě. Po občerstvení, o které se postarala firma 4freshcatering - vegan
food & sweets se sendviči: domácí chléb, mrkvová nebo hrášková
pomazánka a jablko golden delicious, jsme se přesunuli do hlavního sálu
Valdštejnského paláce, kde se předávaly tituly EKOškola. My jsme titul
poprvé po dvou letech úspěšně obhájili. Pak následovala prohlídka
Valdštejnského paláce:
prošli jsme rytířskou síní, předpokojem, audienční síní, přes mytologickou
chodbu do senátu, kde senátoři jednali o nočním klidu.
Cesta domů proběhla také dobře. Pan učitel Jan Rek, vynikající průvodce,
Franta Jurek a Vy, paní ředitelko, jste byli skvělými spoluúčastníky. Děkuji
Vám za tento přenádherný, nezapomenutelný zážitek!
S pozdravem
Kateřina Pustějovská VIII., vedoucí EKOtýmu
.........................................................................................................................
V. ročník Memoriálu Zdeňka Šenka, Alexeje Kudělky a Drahomíry Kroupové
v Novém Jičíně – 18.5. až 21.5.2015
Kuželkáři Orla Lichnov se zúčastnili dalšího turnaje v Novém Jičíně.
Tentokráte za Lichnov soutěžili: Lukáš Dadák, Jaroslav Koudelák a Miroslav
Matúš.
V soutěži tříčlenných družstev zvítězili. Mezi jednotlivci zvítězil Lukáš Dadák.
Mistrovství Orla v kuželkách
V sobotu 16.5.2015 se kuželkáři Orla Lichnov zúčastnili Mistrovství Orla
v kuželkách, které se konalo v Blansku. Za účasti 12 týmů z celé republiky se
umístili na 9. místě. Za Lichnov hráli Lukáš Dadák, Jaroslav Koudelák a
Miroslav Matúš a Roman Staněk z Hranic.

Lichnovská „ Kuželkářská liga“
sezóna 2014 – 2015 - XIII. ročník
Výsledky po 9. kole – celkové výsledky:
ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína (2224)
2. místo – Gilarová Ilona (1933)
3. místo – Špačková Petra (1818)
4. místo – Špačková Jana (1797)
muži:
1. místo – Dadák Lukáš (3279)
2. místo – Matúš Miroslav (3075)
3. místo – Koudelák Jaroslav (3056)
4. místo – Jurek Stanislav (2372)
5. místo – Vraník František (1945)
Lukáš Dadák opět obhájil vítězství, přičemž vyhrál již čtvrtý ročník za sebou.
Blahopřejeme.
.........................................................................................................................

Otevírací doba – Víceúčelové hřiště
Pondělí ……….... 15 – 21 hod
Úterý ... 10 – 12 …. 15 – 21 hod
Středa ..…………. 15 – 21 hod
Čtvrtek ...10 – 12 .. 15 – 21 hod
Pátek ………..……. 15 – 21 hod
Sobota …10 – 12 .. 15 – 21 hod
Neděle … 9 – 12 … 14 – 21 hod
Za nepříznivého (deštivého, resp. chladného) počasí ZAVŘENO
Tenis
možno hrát denně i v dopoledních hodinách
(nutno však objednat minimálně 1 den předem).
objednávky na tel. 739 880 862

Mobilní hospic Strom života
Rozumíme těm, kteří si podobnou zkušeností prošli, závidíme těm, kteří jí
byli ušetřeni, a jsme připraveni pomáhat všem, kteří se na nás obrátí.
Člověk a strom patří k sobě již odedávna. Stromy mají své nezastupitelné
místo v lidové tradici, v lidské mytologii, v příbězích, bájích, symbolech. Od
lidského zrození až do smrti, od kolébky až po rakev. Strom, stojící ve středu
biblického ráje, je symbolem dokonalé harmonie, souznění i smíření. Stejně
jako poslání, ke kterému jsme se v naší organizaci Strom života zavázali my.
Být tady pro ty, kterým se život chýlí k nezadržitelnému konci - nebo možná
k novým, dosud nepoznaným začátkům - i pro ty, kterým se s odcházejícími
tak těžce loučí.
Respektujeme lidskou důstojnost, podáváme pomocnou ruku, mírníme fyzickou i psychickou bolest, plníme přání a nasloucháme, protože víme, že
mnohdy stačí drobnosti. Aby nemocný nebyl sám, aby se mohl vypovídat,
aby se cítil potřebný …
Vnímáme člověka v jeho celistvosti a snažíme se proto naplnit všechny jeho
potřeby, biologické, psychologické, sociální i spirituální. Náš hospicový tým
tvoří lékaři - specialisté, zdravotní sestřičky s dlouholetou praxí, pracovníci v
sociálních službách, ale i fyzioterapeuti, psychologové a v neposlední řadě i
pastorační pracovník či římskokatolický duchovní. Péče o naše pacienty se
vyznačuje komplexním přístupem, a to nejen vůči nemocným, ale i jejich rodinám a blízkým.
Mobilní hospic Strom života funguje v Novém Jičíně již od května. Doufáme,
že naše služby nebudete Vy, ani nikdo z Vašich blízkých potřebovat. Ale
pokud ano, můžeme Vás ubezpečit, že se na nás můžete s plnou důvěrou obrátit.
Marie Ryšková
zakladatelka mobilního hospice Strom života
Můžete nás podpořit:
č. účtu 3925391369/0800
Pravidelné dárce rádi přivítáme v Klubu přátel Stromu života
(podrobnější informace na www.zivotastrom.cz)

.......................................................................................................................

Jubilanti
V měsíci červenci se dožívají významného jubilea:
Paľo Milan
Pasečný Vladimír
Špačková Vlasta
Čechová Anna
Veselka Lubomír

Hálková Věra
Kuběnová Anna
Jurková Anna
Kahánková Vlasta
Trávníček František

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