Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************
Usnesení z 31. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 09.12.2015
1/31 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách obce.
2/31 Kontrola bodů programu Zastupitelstva obce
A Převody pozemků
Rada obce doporučuje ZO schválit nákup podílů 2 x 1/8 pozemku k.ú Lichnov u
Nového Jičína p.č. 2266 pod autobusovou zastávkou Na Okluku. /1/8 podílu =
568,75 Kč. /
B Rada obce souhlasí s Vyhláškou č. 3/2015 o místních poplatcích za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu.
Cena pro rok 2016 činí 400, Kč osoba/rok.
Tato Vyhláška č. 3/2015 se mění v čl. 6 Osvobození a úlevy a to na základě změny
zákona č. 565/1990 sb., § 10b , odst. 3.
Rada obce souhlasí s �m, že se nebude vydávat nová Vyhláška č. 4 o místních
poplatcích a zůstává v platnos� pro rok 2016 Vyhláška č. 2/2015 vzhledem k tomu,
že v roce 2015 nebyly vzneseny vážné důvody k této problema�ce o místních
poplatcích.
C Rada obce souhlasí se stanovením ceny vodného na rok 2016 na základě
ﬁnančního rozboru příjmů a výdajů za pitnou vodu /pračkový vodovod/. Vzhledem k
tomu, že se v návrhu rozpočtu pro rok 2016 počítá s rekonstrukcí vodovodu v
oblas� Dolní dráhy a běžnou údržbou, je nutné vytvořit ﬁnanční rezervu a navrhuje
zvýšení ceny v roce 2016 za m3 o 0,53 Kč. Cena by činila 26,98 Kč/m3 včetně DPH.
Rada obce souhlasí s cenou stočného na rok 2016, která byla stanovená na základě
ﬁnanční analýzy pro rok 2016. Cena 31,52 Kč/m3 včetně DPH.
D Rada obce souhlasí s Rozpočtovým opatření č. 3/2015 výdajů a příjmů k
30.11.2015 a vyzve ZO dne 17.12.2015, aby schválilo usnesení, že pověřuje RO
schválit Rozpočtové opatření č. 4/2015.
E Rada obce souhlasí s Návrhem rozpočtu na rok 2016.
3/31 Rada obce schvaluje uzavření MŠ ve dnech 23.12.2015 až 31.12.2015.
4/31 Rada obce schvaluje:
A Dodatek č. 2 k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 do 31.12.2016.
B Dodatek č. 11 k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 do 31.12.2016.
5/31 Rada obce schvaluje zakoupení aplikace k rozšíření webových stránek obce
Lichnov o Rozpočet obce a také mobilní aplikaci webových stránek.

6/31 Rada obce vzala na vědomí zaslání Žádos� o cenovou nabídku administraci
veřejné zakázky malého rozsahu těmto společnostem: Unitender, s.r.o., IČ 25394495,
Quantum CZ s.r.o, IČ 25869043, INNOVA Int. s.r.o, IČ 27857255 a Regionální
rozvojová agentura Východní Moravy, IČ 45659176, Grande Solu�on s.r.o. IČ
01767526, JK grant IČ 03098761 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“

Usnesení z 32. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 15.12.2015
1/32 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách obce.
2/32 Rada obce pověřila starostku obce uzavřít se společnos� ROBUR s.r.o. Servisní
smlouvu prohlídky a dohledové služby (GAHP) na záruční a pozáruční servis
tepelných čerpadel instalovaných u ZŠ a MŠ.
3/32a Rada obce rozhodla o výběru společnos� Regionální rozvojová agentura
Východní Moravy 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“.
3/32b Rada obce pověřila starostku obce, aby uzavřela smlouvu s vybraným
uchazečem a zajis�la předání veškerých nutných podkladů tak, aby žádost o
poskytnu� dotace mohla být podána na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
v termínu nejpozději do 15.1.2016.
4/32 Rada obce vzala na vědomí zprávu komise pro rozvoj a este�zaci obce.
5/32 Rada obce pověřila starostku sepsáním písemné dohody s předsedou NFC
o předpokládaných opravách v budově na hřiš�.

Usnesení z 33. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 28.12.2015
1/33

Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 4/2015.

2/33

Rada obce pověřuje starostku podpisem Smlouvy o zřízení inženýrské sítě
se společnos� Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s,. IČ:
45193665.

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov ze dne 17.12.2015
4/7 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zprávu o činnos� Rady obce
od 6. zasedání Zastupitelstva obce
5/7 I. Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 6/5/ I ze dne 17. 9. 2015 ve znění:

Zastupitelstvo obce schválilo záměr odprodeje pozemků:
a) parc. č. 2088/15 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 255 m2
v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
b) parc. č. 2088/16 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 229 m2
v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
c) parc. č. 2088/14 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 228 m2
v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
A to s ujednáním o zpětné koupi. Prodej by byl ve všech případech realizován
za tržní ceny stanovené znaleckým posudkem vypracovaným na základě
žádos� obce Lichnov ke dni 26. 5. 2015 soudním znalcem, a to za sumu
50, Kč/m2, poplatníkem daně z naby� nemovité věci budou kupující.
II. Zastupitelstvo obce schválilo záměr odprodeje pozemků:
a) parc. č. 2088/15 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 255 m2
v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
b) parc. č. 2088/16 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 229 m2
v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
c) parc. č. 2088/14 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 228 m2
v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
Prodej by byl ve všech případech realizován za tržní ceny stanovené znaleckým
posudkem vypracovaným na základě žádos� obce Lichnov ke dni 26. 5. 2015
soudním znalcem, a to za cenu 50, Kč/m2, poplatníkem daně z naby� nemovité věci
budou kupující.
III. Zastupitelstvo obce neschválilo odkoupení podílů (2x 1/8) parc. č. 2266 o výměře
13 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína od spoluvlastníků Ing. Radan Fiala, Kvě�nová
1045/35 OstravaSvinov, 721 00 a Eva Pražáková, Matěje Kopeckého 486/9, Ostrava
Poruba, 708 00 a to každý z podílů ve výši 1/8 za 568,75 Kč.
6/7 A Zastupitelstvo obce schválilo Vyhlášku č. 3/2015 o místních poplatcích za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu.
B Zastupitelstvo obce schválilo, že se nebude vydávat nová Vyhláška o místních
poplatcích a zůstává v platnos� pro rok 2016 Vyhláška č. 2/2015.
7/7 A Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného na rok 2016 za pitnou
vodu /pračkový vodovod/ ve výši 23,46 Kč/m3 + platná sazba DPH, celková cena
26,98 Kč/m3
B Zastupitelstvo obce schválilo cenu stočného na rok 2016 ve výši 27,41 Kč/m3 +
platná sazba DPH, celková cena 31,52 Kč/m3
8/7 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu Finančního výboru
9/7 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru
10/7 Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2015 a pověřuje Radu
obce schválit Rozpočtové opatření č. 4/2015 k 31. 12. 2015.
11/7 Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet na rok 2016.

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
1/2016
Sunﬂower English
Co jsem to napsala? Já vám to přeložím. Sunﬂower znamená slunečnice a English,
jak jistě víte, anglič�na. Proč vlastně jsem ale tento nadpis napsala? Je to proto, že
16. 11. 2015 nás navš�vili dva lidé z Brna, kteří si pro nás připravili program
s tématem týkajícím se anglických písniček za účelem, aby nám trochu více přiblížili
jejich význam. Během programu nám zpívali anglické moderní písně (např. od Miley
Cyrus, Lady Gaga, Adele, skupiny One Direc�on) a poté nám přeložili klíčová slova.
Zajímavos� bylo, že jedním z vystupujících byl Kris�án Šebek, semiﬁnalista pořadu
Česko Slovensko má talent. Zpívali velmi pěkně a uměli zaujmout dnešní mládež, což
je obrovské pozi�vum. Na konci této akce jsme měli možnost si zatančit. Děkuji za
krásně připravený program nejen vám dvěma, ale i paní ředitelce a paní učitelce
Vitáskové. Máte velkou zásluhu na organizaci a uskutečnění tohoto programu v ZŠ
Lichnov.
Kateřina Pustějovská, IX. třída
Bylo pondělí a do naší školy přijela hudební skupina Sunﬂower English. Ta se skládala
ze zpěváka a zpěvačky a jednoho zvukaře. Ti nám zpívali hitové písničky a také
překládali jejich názvy, případně některá slova. Všechny písně to�ž byly v anglickém
jazyce. Celou akci zpěváci doplnili častými návštěvami publika, které způsobily
ztuhnu� a zčervenání nejednoho obličeje. Ušetřeni byli všichni učitelé s výjimkou
pana učitele Reka. Na konci programu si publikum vyžádalo přídavek, ale podmínkou
bylo, že žáci budou tančit. Tančily jen holky, kluci se snažili být neviditelní. Když
pominu závěr, akce se mi líbila.
Marek Ulčák, IX. třída
V pondělí 16. 11. 2015 se na naší škole konala akce, která byla spojena jednak se
zpěvem, tak rovněž s anglič�nou. Pořádala ji dvojice, která si říká Sunﬂower,
v překladu Slunečnice. Program byl velmi dobrý. Zazpívali jsme si a ještě jsme si
procvičili anglič�nu. Zpívaly se známé písničky. Za sebe mohu říct, že to bylo jedno
z nejlepších pěveckých vystoupení, jaké jsem na této škole viděla. A s rados� bych
šla na jejich další vystoupení. Ze začátku jsem sice nevěděla, co od toho čekat, ale
byla jsem velmi překvapená, žádné nega�vní pocity se nedostavily.
Kateřina Jalůvková, IX. třída
Vzpoura úrazům
„Já jsem Michal. Jak už asi vidíte, jsem na vozíku. Před několika lety jsem si poranil
míchu, když jsem jezdil na snowboardu. A tady je můj příběh: Byl jsem s rodiči a
svými přáteli na kratší dovolené na horách. Jezdil jsem už delší dobu, dělal jsem

triky, myslel jsem, že se mi nic nemůže stát. Před�m jsem zažil mnoho pádů na kole i
na motorce a nikdy se nic nestalo. Na této dovolené se ale mělo všechno změnit.
Nějakou dobu jsem sledoval jeden těžší skok. Odhodlal jsem se ho vyzkoušet až
poslední den. Šli jsme tam s kamarádem a já se připravoval. Pak jsem se rozjel.
Najednou mi došlo, jak rychle jedu. Až moc rychle. V noci to�ž byla ještě větší zima
než jiné dny a skokánek namrzl. Převrá�l jsem se a padal po hlavě ze slušné
výšky.Pak už jsem jenom ležel. Nohy, ruce, nic nefungovalo. Kamarád naštěs� zavolal
pomoc. Několik týdnů jsem jenom ležel v jedné rakouské nemocnici. Po nějakém
čase mě převezli do Česka a já si naplno uvědomil rozsah svého zranění. Už nemůžu
chodit.“
Josef Tichavský, IX. třída
Vzpoura úrazům je projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny. Základním cílem tohoto
programu je prevence úrazů a nehod u dě� a mladistvých a jejich informování o
tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet. Projekt je realizován ve
spolupráci s hendikepovanými pracovníky. Dne 30. 11. 2015 k nám přijel zástupce,
který se na tomto projektu podílí. Jmenuje se Michal a je mu 25 let. Je to pán, který
se v 19 letech dostal na vozík. Řekl nám svůj příběh, jak se stal vozíčkářem, a já se
vám ho pokusím přiblížit. Než se mu tato nehoda stala, dost sportoval – jezdil na
snowboardu, na kole, motokros. Myslela jsem, že díky motokrosu se dostal na vozík,
ale spadl na snowboardu. Ale pěkně od začátku …
S rodinou a kamarády jel na hory do Rakouska. Celou dobu jezdil na můstku, který
měl 3 metry. Jenže chtěl vyzkoušet větší. Lákal ho dvanác�metrový. Celou dobu
pobytu se na něj neodhodlal, ale poslední den ano. Jeho rodina už se jen zahřívala
v hospůdce, on šel se svým kamarádem zkusit tento můstek, jenže… Neuvědomil si,
že povrch je namrzlý, že pojede mnohem rychleji než předchozí dny. Rozjel se a na
můstku mu došlo, že jede šílenou rychlos�. Ale bylo pozdě. Už letěl. Dopadl. Necí�l
nohy. Kamarád zavolal pomoc. Do pě� minut přiletěl vrtulník, naložili ho a uspali.
Jeden obratel měl úplně vysunutý, dva obratle rozdrcené, naštěs� si neporanil krční
páteř. Už 6 let je na vozíku. Ale i tak si život užívá, jak se jen dá. Zkouší různé sporty,
které může na vozíčku provozovat. A vypadá, v rámci možnos�, spokojený. Já si ale
život na vozíčku neumím představit. Možná spíše nechci.
Kateřina Jalůvková, IX. Třída
********************************************************************

INFORMACE PRO OBČANY
V důsledku sucha je VELKÝ NEDOSTATEK VODY z vlastních zdrojů obce (pračkový
vodovod). Tato situace se řeší dopouštěním vody od ﬁrmy SmVaK, což je velice prob
lema�cké a nelze toto provádět automa�cky. V návaznos� na tuto situaci se může
stát, že u výše položených domů nepoteče voda. V takovém případě se prosím
obracejte na pana Mariána Lukeše tel. číslo 604 236 798. Děkujeme za pochopení

Platba místních poplatků na rok 2016
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pla�:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než
90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má
li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny pla�t poplatek společně a
nerozdílně.

GRAND PRIX – kuželkářské turnaje pro mládež 8 – 15 let
Okresní svaz kuželkářského sportu Nový Jičín pořádá 6 turnajů pro mládež –
na kuželnách v Novém Jičíně 2x, Sedlnicích, Bílovci, Odrách, Lichnově. Každý
měsíc se koná jeden turnaj. V listopadu se v Novém Jičíně zúčastnili –
v kategorii 810 let Bibiána Gilarová (4.místo), v kategorii 1112 let Jan Dadák
(6.místo) a Jakub Boháč (7.místo) a v kategorii 1315 let Adéla Žižlavská
(5.místo). V prosinci se v Sedlnicích zúčastnili v kategorii 810 let Bibiána
Gilarová (2.místo) a v kategorii 1112 let Jan Dadák (5.místo).
**************************************************************

Mikulášský turnaj v Novém Jičíně – 13.12. až 18.12.2015

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného
kalendářního roku.

Kuželkáři Orla Lichnov se opětovně zúčastnili turnaje v Novém Jičíně.
Tentokráte jsme jeli obhajovat loňské vítězství a podařilo se.
Za Orel Lichnov soutěžili: Lukáš Dadák, Jaroslav Koudelák a Miroslav Matúš a
výkonem 727 shozených kuželek na 3 x 60 hs zvítězili a jako jediný tým
překonali hranici 700. Za Orel Lichnov II soutěžili: Lukáš Dadák, Ilona
Gilarová a Stanislav Jurek a za výkon 660 shozených kuželek obsadili 7. místo
a to celkem z 31 týmů.

Poplatek ze psů

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

Sazba poplatku činí 400 Kč na 1 poplatníka

Poplatek ze psů pla� držitel psa. Poplatek ze psů se pla� ze psů starších 3
měsíců.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
100, Kč
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
150, Kč.
Poplatek je splatný do 30. června příslušného kalendářního roku.
Uvedené poplatky můžete hradit hotově na pokladně OÚ v Lichnově nebo
převodem na účet 1760172379/0800 a jako variabilní symbol uveďte číslo
popisné Vašeho domu.
Prosím na výše uvedený účet zasílejte pouze poplatky za odpady a za psa.
Platby za vodné a stočné zasílejte na zvláštní účet, který máte vždy uve
dený na faktuře.

Plesová sezóna 2016 v Lichnově
sobota 16. ledna 2016
sobota 23. ledna 2016
sobota 29. ledna 2016
pátek 6. února 2016
sobota 27. února 2016

Dětský maškarní ples
Rockový karneval
Orelský ples
Hasičský ples
Fotbalový ples

Více informací na samostatných plakátech.

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2015 – 2016 XIV. ročník
Výsledky ve 4. kole – 18.12.2015:
ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína (300)
2. místo – Gilarová Ilona (281)
3. místo – Špačková Jana (276)
4. místo – 3pačková Petra (252)

muži:
1. místo – Matúš Miroslav (489)
2. místo – Dadák Lukáš (460)
3. místo – Jurek Stanislav (417)
4. místo – Koudelák Jaroslav (397)
5. místo – Vraník Fran�šek (286)

Výsledky po 4. kole
ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína (614)
2. místo – Gilarová Ilona (593)
3. místo – Špačková Petra (540)
4. místo – Špačková Jana (530)

muži:
1. místo – Dadák Lukáš (960)
2. místo – Matúš Miroslav (918)
3. místo – Koudelák Jaroslav (843)
4. místo – Jurek Stanislav (840)
5. místo – Vraník Fran�šek (535)

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

Další termín: 5. kolo – 15.1.2016 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

