Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne 17. prosince 2015 v 18.00 hod. v klubovně nad
pohos�nstvím „Na Obecní“. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce OÚ
Lichnov a samostaných plakátech.

*************************************************************
Usnesení z 28. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 02.11.2015
1/28 Rada obce vzala na vědomí, že starostka využila ustanovení § 105 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích a pozastavila výkon čás� usnesení z 26. jednání RO Lichnov
č. 2/26 a část usnesení z 27. jednání RO Lichnov č. 13/27 a předkládá podle § 84
odst. 5 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, tento
bod k rozhodnu� nejbližšímu
zasedání ZO.
Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách obce.
Rada obce pověřuje starostku vyzvat písemně JUDr. Raka k zapůjčení advokátního
spisu, příp. kopie advokátního spisu vedeného pro klienta obec Lichnov ve věci
související s uložením výkopové zeminy na soukromý pozemek, s �m, že pokud
nebude ch�t tento spis případně jeho kopii vydat, nechť písemně sdělí důvody,
vše do 8.11.2015.
2/28
Rada obce bere na vědomí námitky zájemců o odkoupení pozemků:
parc. č. 2088/15 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 255 m2
v k.ú. Lichnov u Nového Jičína panu Bílikovi Michalovi, bytem Lichnov 239,
742 75 Lichnov
parc. č. 2088/16 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 229 m2
v k.ú. Lichnov u Nového Jičína, panu Drozdovi Josefovi, bytem Lichnov 240,
742 75 Lichnov
parc. č. 2088/14 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 228 m2
v k.ú. Lichnov u Nového Jičína, manželům Pundovým Miloslavu a Jiřině,
bytem I. Šustaly 1107/7, Kopřivnice, 742 21,
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit odprodej výše uvedených
pozemků obce bez ujednání o zpětné koupi, bez dalších změn v kupní smlouvě.
3/28
Rada obce vzala na vědomí technický stav budovy na hřiš�.
Rada obce vzala na vědomí informaci pana Drozda Miroslava, že nemá zájem o
další provozování restaurace na hřiš�, které mu bylo nabídnuto, ale má zájem dále
pracovat jako správce hřiště.
Rada obce pověřuje starostku svoláním setkání zástupců obce, výboru NFC,
zástupců hráčů a pana Drozda.
4/28
Rada obce vzala na vědomí informaci státu o 100% vlastnictví Sloupu se
sochou Panny Marie s dítětem.

5/28 Rada obce vzala na vědomí otevřené dotační programy vhodné pro Obec
Lichnov.
6/28 Rada obce vzala na vědomí informace o opravách silnice III/4865 a
nedostatečném provedení podloží pod okrajovou čás� komunikací u chodníků a pod
obrubníky chodníků, v důsledku čehož dochází k propadům okrajů komunikace při
zvýšené zátěží.
7/28 Rada obce vzala na vědomí zájem Farního úřadu v Lichnově o převod pozemku
místního hřbitova do majetku obce a pověřuje místostarostu projednáním dalších
podmínek s Mgr. Macurou.
8/28 Rada obce schválila nákup 700 ks čtrnác�denních kalendářů od ﬁrmy Tiskárna
Kleinwachter, Čajkovského 1511, 738 FrýdekMístek, IČ: 12643441 v ceně dle cenové
nabídky.
9/28 Rada obce schválila přesun jednání RO z 12.11.2015 na 9.11.2015 a z
30.11.2015 na 23.11.2015
Usnesení z 29. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 09.11.2015
1/29 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce. Rada obce vzala na vědomí nabídku místní farnos� k převedení pozemku
a staveb tvořících místní hřbitov a rozhodla, že tuto nabídku v této době nevyužije.
2/29 Rada obce vzala na vědomí žádost zastupitelů o svolání Zastupitelstva
s požadovanými body programu. Rada obce schválila program na 6. zasedání
Zastupitelstva obce svolaného na 19.11.2015.
3/29 Rada obce schválila plán inventur na rok 2015 a složení inventarizačních
komisí.
4/29 Rada obce souhlasí s udělením licence k provozování zvláštní linkové osobní
dopravy na lince Rožnov p. R. – Kopřivnice, DURA. Rada obce doporučuje jako
součást žádos� předložit návrh na zvážení zařazení do jízdního řádu vedle zastávky
„Na Okluku“ rovněž zastávku Bordovice „rozces�“.
5/29 Rada obce vzala na vědomí došlé žádos� o dotace na rok 2016 a o jejich výši
bude rozhodnuto v rámci rozpočtu na rok 2016.
6/29 Rada obce vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2016 s �m, že v jeho
projednávání bude pokračovat na dalším jednání RO.
Usnesení z 30. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 23.11.2015
1/30 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách obce.
2/30 Rada obce schválila program na 7. zasedání Zastupitelstva obce svolaného na
17.12.2015.
3/30 Rada obce vzala na vědomí, že někteří občané Lichnova využívají dalších
možnos� připojení internetu bezdrátově a přenosu televizního signálu formou DVBT
nebo satelitem. Rada obce pověřuje starostku obce vyzvat společnost Corsat s.r.o.

k pokračování v jednáních o úpravě smlouvy a ke sjednání nápravy nekvalitního
signálu.
4/30 Rada obce vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2016.
5/30 Rada obce pověřila starostku obce učinit výzvu dle zákona o zadávání
veřejných zakázek a směrnice obce společnostem Unitender, s.r.o., IČ 25394495,
Quantum CZ s.r.o, IČ 25869043, INNOVA Ing. s.r.o, IČ 27857255 a Regionální
rozvojová agentura Východní Moravy, IČ 45659176, k předložení nabídky služeb při
zajišťování veřejné zakázky za využi� prostředků z dotačního �tulu Státního fondu
dopravní infrastruktury pro výstavbu chodníkového tělesa „Chodníkové těleso
Lichnov podél silnice III/4865 včetně nasvětleného přechodu pro chodce“
6/30 Rada obce vzala na vědomí informace Komise kultury a sportu.
7/30 Rada obce souhlasí s darem na spoluﬁnancování speciální operace ve výši
10 000 Kč.
8/30 Rada obce souhlasí s doporučením odpovědného zástupce provozu
kanalizace, a to, že se každý občan obce napojí na kanalizaci obce
vždy
samostatnou kanalizační přípojkou.
9/30 Rada obce vzala na vědomí návrh místostarosty podpořený Mgr. Faldynovou,
aby Obec Lichnov pro zvýšení transparentnos� zveřejňovala své příjmy a výdaje.
********************************************************************
Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov ze dne 19.11.2015
4 / 6 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zprávu o činnos� Rady obce
od 5. zasedání Zastupitelstva obce
5 / 6 Zastupitelstvo obce schvaluje pozastavení výkonu usnesení RO dle § 105
zákona č. 128/2000 Sb. a ruší
a/ část usnesení RO č.2/26 ze dne 8.10.2015 ve znění:
Rada obce souhlasí, aby nezávislý právní rozbor dalšího možného postupu obce ve
věci "hlína" vypracoval Mgr. Šimíček Ondřej z AK Mgr. Jiří Mikunda a pověřuje
starostku kontaktováním tohoto právníka a zjištěním podmínek, za kterých je možné
toto realizovat.
b/ část usnesení RO č.13/27 ze dne 12.10.2015 ve znění:
pověřuje starostku zapůjčením potřebných podkladů od JUDr. Raka.
6 / 6 Zastupitelstvo obce pověřuje Kontrolní výbor vypracováním zprávy o postupu
obce ve věci "hlína" a její předložení zastupitelům obce s termínem do 15.03.2016.
7 / 6 Zastupitelstvo obce potvrzuje p. JUDr. Raka v právním zastupování obce ve
věci "hlína" až do doby, kdy v této věci bude Zastupitelstvem obce rozhodnuto jinak.
********************************************************************

Vážení občané Lichnova,
závěrem tohoto roku bychom chtěli zrekapitulovat činnos� Obecního úřadu v le
tošním roce a poskytnout Vám tak bližší informace.

V tomto kalendářním roce jsme se soustředili především na stabilizování obecního
rozpočtu. V minulém volebním období byly realizovány velké projekty a některé bylo
nutno dotáhnout do konce. Pevně věřím, že v době kdy čtete tento zpravodaj již
bude zkolaudovaná škola. Pro kolaudaci ZŠ a MŠ byla nutná výstavba pro�hlukových
stěn, se kterými projekt nepočítal, nicméně jejich provedení bylo podmínkou ko
laudace. Postavení těchto stěn musela obec zapla�t nejprve ze svého. Nezkolau
dování díla v letošním roce by vedlo k povinnos� vrá�t dotaci ve výši cca 16 milionů
korun. V současné době už víme, že se podařilo zajis�t, aby i částka cca 350 000 Kč za
výstavbu pro�hlukových stěn, byla obci kompenzována z dotačního �tulu „Energe
�cké úspory ZŠ a MŠ“
Takovýchto problémů jsme řešili více. To je také hlavním důvodem, proč jsme neroz
jížděli další velké projekty. Nejprve bylo nutno dotáhnout do konce stávající akce.
Víme, že tato práce není v obci vidět tolik, jako když se něco nového buduje, ale věř
te, že toho nebylo málo. Ale i tuto nenápadnou, ale potřebnou práci se snažíme vy
konávat se stejnou pečlivos� a zodpovědnos� vůči občanům této obce. V současné
době máme otevřenou již „pouze“ problema�ku vrácení čás� dotace s pokutou ve
výši cca 2,5 milionů korun za platbu skládkovného za uskladnění výkopové hlíny při
budování kanalizace.Doufám ale, že i tato záležitost bude kladně vyřízena , obecní
rozpočet nebude za�žen a budeme moci v příš�m roce úspěšně pokračovat ve vý
stavbách v obci za přispění prostředků z dotací, například při výstavbě chodníku
k Okluku.
Ač jsme byli upozorněni Finančním úřadem, že Obec Lichnov může mít díky pokutě
problém se získáním dalších dotací, rozhodli jsme se o dotace na chodník požádat.
Díky dobrému hospodaření v tomto roce část sumy, kterou obec musí přiložit k dota
ci, aby mohla dotační projekt realizovat, má obec již naspořeno.
Po úspěšném období velkých projektů a inves�c realizovaných předchozím vedením
Obce Lichnov ale logicky nastoupilo období splácení dluhů.
Soustředili jsme se tedy na menší akce jako například opravy komunikací v odlehlých
částech obce, nebo vybudování stání pro bicykly u Hasičárny, tak aby nedocházelo
k poškozování nové fasády, při dojíždění dě� do Hasičského kroužku.
Zcela v režii Obecního úřadu byla provedena kupříkladu oprava laviček na fot
balovém hřiš�, oprava čás� střechy budovy na fotbalovém hřiš�. Pro dechovou hud
bu Javořinka, která se ochotně a bezplatně účastní všech ak�vit obce, obec zakoupila
mixážní pult, do školní jídelny byl zakoupen nový kotel na přípravu jídla.
V rozpočtu na rok 2016 počítáme mimo realizace chodníku a prodloužením
„pračkového vodovodu“ i s opravou budovy na hřiš� včetně opravy sauny (poté, kdy
dojde k dohodě s fotbalovým klubem, který má areál v pronájmu), revitalizací kni
hovny či rekonstrukcí vnitřních prostor hospody „Na Obecní“.
A tak nám dovolte, abychom Vám všem do dalšího roku popřáli hodně sil, zdraví , ná
pomocných přátel, štěs�, lásku a klid v kruhu Vašich blízkých a úspěšný rok 2016.
Za Radu obce Lichnov
Místostarosta Pavel Pustějovský

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
12 / 2 0 1 5
Zdraví do škol od A do Z
Dne 27. 10. 2015 k nám do ZŠ Lichnov přijela slečna z Univerzity Palackého. Ráno
jsme se
přesunuli do knihovny, kde jsme se s návštěvou seznámili. Pouštěli jsme si
prezentaci a soutěžili jsme. Žáci 4. tř. šli pak do tělocvičny cvičit a my potom do
kuchyňky připravovat pomazánky. Rozdělili jsme se do skupin. 1. skupina dělala
fazolovou, 2. mrkvovou a 3. čočkovou pomazánku. Vařili jsme 2 hodiny a pak jsme
dali ochutnat paní učitelkám, žákům a ostatním zaměstnanců školy.
Myslím, že když řeknu, že se nám to líbilo, mluvím za všechny páťáky.
Julie Kašpárková, V. třída
V úterý 27. 10. 2015 nás ve škole čekalo kuchtění a trochu té teorie, tentokrát v
oboru zdravého životního stylu v projektu Zdraví do škol od A do Z. Navš�vila nás
slečna studentka Univerzity Palackého Karolína Nováková. Vysvětlila nám nejprve
formou PowerPointové prezentace, jak se máme zdravě stravovat, co máme jíst více
a čeho méně.
Po hodině prezentace nás čekalo vaření s touto milou, sympa�ckou, elegantní a
inteligentní slečnou. Připravovali jsme různé druhy pomazánek, např. fazolovou,
mrkvovou, restovanou z červené čočky. Každá skupina dělala jinou pomazánku.
Všechny pomazánky byly svým způsobem chutné. Pak jsme si za pomocí blenderu
umíchali koktejly dle vlastní chu� z ovoce, kterého v kuchyňce byla spousta. Den byl
nejen záživný, ale i zdravě výživný.
Líbilo se nám to!
Kateřina Pustějovská, IX. Třída

Seminář dobré praxe
Dne 11. 11. 2015 jsme se vydali s EKOtýmem do ZŠ Janovice. Prohlídli jsme si celou
školu včetně tříd, jídelnu, chodby, suterén a kotelnu. Nejvíce se mi líbilo, že škola
ﬁnančně přispívá na chov mořských želv a má připravený projekt Palmový olej, se
kterým by ráda seznámila i naše žáky.
Vanesa Paľová, IV. Třída
Dne 11. 11. 2015 jsem já s mými spolužáky Vítem Špačkem, Vanesou Paľovou (4.
tř.), s paní ředitelkou a s paní školnicí odjeli do ZŠ a MŠ Janovice. Jejich škola je větší
než naše a také starší (60 let). Přišli jsme do třídy s interak�vní tabulí, kde seděli
členové EKOtýmu. Představili se nám a my jim také. Při občerstvení jsme si
navzájem vyměňovali zkušenos� a radili si. Představili nám EKOpis, jejich ekologický
časopis a také jejich velké ekologické projekty (Mlha, Palmový olej). Potom
následovala prohlídka školy. Návštěva se mi líbila a snad se zase na nějakou
EKOškolu brzy půjdeme podívat.
Magdaléna Lukešová, VII. Třída

Vánoční čas je tady, je to doba, kdy plní se sny a přání.
I já mám jedno přání, snažím si ho splnit už dlouho. Ráda bych se
procházela se svou sestřičkou nebo se rozběhla na hřiště za mými
kamarády, a to sama, po svých nožkách.
Ke splnění snu mám nyní zase trochu blíž. Naskytla se mi možnost
podstoupit speciální operaci Ulzibat, která mi může pomoci postavit se
na vlastní nohy.
Operace je však velmi ﬁnančně nákladná. Stojí 69.000,Kč a měsíc po
ní je důležitá rehabilitace, v mém případě v Lázních Klimkovice, což si
vyžaduje další výdaje. 4 týdenní pobyt stojí 93. 654Kč.
Proto se obracím na Vás, jestliže víte o jakémkoli způsobu, jak
potřebné peníze získat, popřípadě sami můžete poskytnou, alespoň
malý ﬁnanční obnos, budu moc ráda.
Mám svůj vlastní účet založený u Asociace rodičů dě� s dětskou
mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými onemocněními ČR.
Číslo bankovního spojení je 2900501862/2010.
Každá pomoc je pro mě důležitá a moc si jí cením.
Děkuji Eliška Němcová
Pokud se chcete dozvědět o mém příběhu více, kontaktujte mou maminku Zuzana
Němcová,
tel.: 724803708, e-mail: Zuzana.Nemcova1@centrum.cz, Facebook:
Skupina Víčka pro Elinku
********************************************************************

Obecní úřad v Lichnově bude uzavřen
od 23.12.2015 do 1.1.2016
********************************************************************

Výstava betlémů v Kulturním domě
Zahájení: v sobotu 12.12.2015
13:30 18:00 hod.
Dále bude výstava otevřena :
v úterý 15.12.2015 od 9:00 – 15:00 hod.
ve středu 16.12. 2015 od 9:00 – 17:00 hod.
ve čtvrtek 17.12.2015 od 9:00 – 15:00 hod.

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2015 – 2016 XIV. ročník
Výsledky ve 3. kole – 20.11.2015:
ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína (313)
2. místo – Gilarová Ilona (287)
3. místo – Špačková Jana (272)

muži:
1. místo – Dadák Lukáš (492)
2. místo – Koudelák Jaroslav (426)
3. místo – Matúš Miroslav (425)
4. místo – Jurek Stanislav (423)
5. místo – Vraník Fran�šek (242)

Výsledky po 3. kole
ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína (614)
2. místo – Gilarová Ilona (593)
3. místo – Špačková Petra (540)
4. místo – Špačková Jana (505)

muži:
1. místo – Dadák Lukáš (960)
2. místo – Matúš Miroslav (857)
3. místo – Koudelák Jaroslav (843)
4. místo – Jurek Stanislav (840)
5. místo – Vraník Fran�šek (491)

V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.

Další termín: 4. kolo – 18.12.2015 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
Stále možnost se přihlásit.

V ROCE 2016 SE BUDOU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ČERPAT TZV.
KOTLÍKOVÉ DOTACE NA VÝMĚNU STARÝCH NEEKOLOGICKÝCH KOTLŮ
V červenci letošního roku vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí první z výzev
pro kraje na „kotlíkové dotace“, ve kterých Moravskoslezský kraj může pro své
občany získat až1,4 mld. Kč na výměnu starých neekologických kotlů. Kraj
následně v prosinci až lednu vyhlásí výzvu pro předkládání žádos� jednotlivých
domácnos�.
Dne 15. 7 2015 byla vyhlášena 16. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání
žádos� o poskytnu� podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí
2014 – 2020. Moravskoslezský kraj předložil svou žádost, na základě které může pro
své občany získat první část ﬁnančních prostředků ve výši cca 470 mil. Kč. V roce
2016 budou moci vlastníci rodinných domů na území kraje čerpat tyto prostředky
na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za
automa�cké kotle na pevná paliva, biomasu nebo kombinaci obou (vždy s emisní
třídou 5+), tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Podle zvoleného typu
nového zdroje tepla bude ﬁnanční podpora na tuto výměnu a související
„energe�cká mikroopatření“ poskytnuta ve výši 70  80 % nákladů domácnos�, a to
z maximální částky 150.000 Kč. Tato podpora může být dále navýšena o 5 % u obcí
spadajících do tzv. prioritních území s dlouhodobě znečištěným ovzduším.
Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák chce podpořit výměnu
neekologických kotlů a snížit tak náklady domácnos� na pořízení nového zdroje
tepla navýšením dotace pro každého žadatele o dalších 5 % z rozpočtu kraje.
Zároveň také některé obce a města hodlají podpořit výměnu kotlů na svém území
stejným způsobem. Tímto by občané mohli dosáhnout na ﬁnanční podporu až do
výše přes 90 % z nákladů na pořízení nového kotle.
Podrobnější informace o připravované výzvě naleznou zájemci na webu
www.lokalnitopeniste.cz a také se mohou se svými dotazy obracet na Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, a to na „kotlíkovou“ linku 595 622 355 a emailovou
adresu kotliky@msk.cz.
Pracovníci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje budou ve spolupráci s městy a
obcemi s rozšířenou působnos� poskytovat konzultace a semináře občanům 
žadatelům o kotlíkové dotace.
Seminář a následná konzultace s pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje pro občany Frenštátu pod Radhoštěm a okolních obcí se uskuteční dne
9.12.2015 ve velké zasedací místnos� městského úřadu od 13.30 do 16.30 hodin.

