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Pozvánka na 27. veřejné zasedání ZO Lužná
Datum konání : úterý 13.2.2018 od 17.00 hod.
1. Zahájení
2. Schválení programu 27. zasedání ZO
3. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok
2018
6. Projednání inventur obce a MŠ za rok 2017
7. Projednání majetkoprávních záležitostí obce
8. Různé
9. Diskuse a závěr
Ordinační hodiny
MUDr. Petra Vomočilová Jahodová
Praktický lékař pro děti a dorost
Dětská sestra: Jana Pastorčáková Tichá,DiS.
Telefon do ordinace: 739 011 917
Pondělí 8.00 - 11.00
11.00 - 13.00
Úterý
8.00 - 11.00
11.00 - 13.00
Středa 13.00 - 15.00
15.00 - 18.00
Čtvrtek 8.00 - 11.00
11.00 - 13.00
Pátek
8.00 - 11.00
11.00 - 13.00

pro nemocné
objednání, prevence
pro nemocné
objednání, prevence
objednání, prevence
pro nemocné
pro nemocné
objednání, prevence
pro nemocné
objednání, prevence

Poplatky dle OZV
Poplatek za odpad dle OZV činí v roce 2018
350,- Kč za jednoho poplatníka.
Základní poplatek za jednoho psa činí 100,-Kč.
Poplatek za druhého a dalšího psa je 150,-Kč.
Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního a vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
a nebo poživatel sirotčího důchodu je poplatek ve
výši 50,-Kč.
Poplatníci mají povinnost tyto poplatky zaplatit do
31.12 2018.

Plán kulturních akcí na 1.pololetí roku 2018
7. ledna
13. ledna
20. ledna
11. února
17. února
24. února
31.března
5. května
20. května
2. června
9. června
22. června

-

Mlžení - cimbálovky
Ples – Kapličkový – Kolík
Ples MMS LUŽNÁ – CLEARA
Masopust - SDH
Dětský karneval, začátek 14.00
Ples SDH Lužná – Vyhoď Blinkr
Šachový turnaj v KD
Luženský jarmark
Oslava dne matek
Den dětí
Slovanfest
Den pro radost

Z obecní evidence obyvatel 2017
k 31.12.2017 evidujeme v Lužné 611 obyvatel
V roce 2017 se narodili rodičům s trvalým pobytem
v obci celkem 3 děti.
Zemřelo celkem 10 občanů. Z toho 5 žen a 5 mužů.
K trvalému pobytu se přihlásilo 22 občanů.
Odhlásilo se 16 občanů.
Tříkrálová sbírka 2018
Třikrálová sbírka proběhla v Lužné v sobotu 6.ledna.
Po obci chodilo pět skupinek Tří králů a pro Charitu
bylo vybráno 29 017,-Kč.
Děkuji dětem a jejich vedoucím
(Jiří Žák, Robin Vaněk, Leona Slováková, Petra
Filgasová a František Kocourek) za dobré zvládnutí
sbírky a také všem dárcům, kteří přispěli na dobrou
věc.
Pro srovnání uvádím výsledky sbírek z minulých let:
2014 - 24 300,-Kč
2015 - 27 346,-Kč
2016 - 28 911,-Kč
2017 - 27 970,-Kč
Miroslav Papšík
Masopust
Tradiční ,,Vodění medvěda“ s průvodem masek se
tentokrát uskuteční v neděli 11. února 2018.

Revize údajů katastru nemovitostí
Katastrální úřad Vsetín oznamuje, že
v katastrálním území Lužná u Vsetína, obec Lužná,
bude ode dne 01.02.2018 zahájena revize katastru
nemovitostí a potrvá přibližně do 28.2.2019.
Katastrální úřad v tomto oznámení vymezuje
povinnosti a součinnost při revizi údajů katastru
nemovitostí se všemi vlastníky nemovitostí
v katastrálním území Lužná u Vsetína, které vyplývají
z právních předpisů zákona č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
Katastrální úřad bude v souladu s ustanovení
§ 35 katastrálního zákona revidovat za součinnosti
obce, orgánu veřejné moci (zejména stavební úřad,
orgán ochrany přírody a krajiny zemědělských
a lesních pozemků) a za účasti vlastníků, obsah
evidovaných údajů katastru nemovitostí se
skutečným stavem v terénu.
Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy
staveb, typy staveb, způsoby využití staveb a dále
hranice pozemků, zápisy druhů pozemků a způsoby
využití pozemků.
Vyhlášenou revizi údajů katastru nemovitostí
zaznamenají všichni vlastníci nemovitostí, u kterých
bude nalezen nesoulad evidovaných údajů v katastru
nemovitostí se skutečným stavu v terénu. Katastrální
úřad se bude snažit vlastníka s předmětným
nesouladem osobně seznámit a projednat tak
způsob jejího odstranění. Zaměstnanci katastrálního
úřadu Vás budou kontaktovat při samotné pochůzce
v terénu v místě bydliště. V případě, že se vlastníka
zastihnout nepodaří, bude mu v domovní schránce
zanechána pozvánka na projednání nesouladu
s možností sjednání osobní schůzky. Pokud vlastník
není přítomen projednání, a ani si nedomluví jiný
termín, nebo se jedná o vlastníka s pobytem mimo
území obce Lužná, vyzve ho katastrální úřad
k projednání nesouladu písemnou pozvánkou na
adresu trvalého bydliště.
Katastrální úřad zde uvádí nejčastější nesoulady,
které se budou při revizi katastru vyskytovat.
Především bude docházet u pozemku složeného
z více parcelních čísel stejného druhu pozemku,
užívaného jako jeden celek, ke slučování těchto
parcelních čísel evidovaný na listu vlastnickém
konkrétního vlastníka, či vlastníků. Ve velké míře
bude docházet ke změnám druhu pozemku a
.
případně
změny druhu využití pozemku. Velkou
skupinou nesouladů bude evidence nových staveb,
které nejsou zapsány do katastru nemovitostí a dále
také staveb, které již změnily půdorys a nejsou
správně vyznačeny v katastrální mapě.

Při samotném projednání nesouladu
s konkrétním vlastníkem dojde k rozdělení
nesouladů na dvě kategorie.
Nesoulady nevyžadující doložení listin
k zápisu do katastru nemovitostí, jako je příkladně
sloučení parcel, změna některých druhů pozemků,
odstranění neexistující stavby, provede katastrální
úřad z moci úřední, případně na základě potvrzení
orgánu veřejné moci, který se pokusí zajistit.
U nesouladu vyžadující doložení listin k zápisu
do katastru nemovitostí, jako je zápis nové stavby,
změna půdorysu již stojící stavby, přístavby, vyzve
katastrální úřad vlastníka k předložení
potřebných listin se stanovením lhůty pro
odstranění nesouladu. V těchto případech jde
zpravidla o doložení geometrického plánu na
zaměření stavby a listinu dokladující dokončení
stavby vydanou stavebním úřadem.
Katastrální úřad na konci revize provede
kontrolu nesouladů vyžadujících doložení listin se
stanovenou lhůtou pro odstranění nesouladu a v
případě marného uplynutí stanovené lhůty založí
záznam pro další řízení a dopisem poučí vlastníka
o možných sankcích při porušení pořádku na
úseku katastru nemovitostí.
Katastr nemovitostí je podle katastrálního
zákona zdrojem informací, které slouží vedle
ochrany práv k nemovitostem také k celé řadě
dalších účelů. Z těchto důvodů je nezbytné, aby
údaje katastru co nejvíce odpovídaly skutečnému
stavu v terénu, proto revize údajů katastru
nemovitostí k tomuto cíleně směřuje.
Katastrální úřad Vsetín prosí všechny vlastníky
obce Lužná, aby projevili zájem v případě přizvání
na účasti při revizi, protože taková účast vlastníka
napomůže k lepšímu vysvětlení a rychlému
vyřešení zjištěného nesouladu.
Katastrální úřad Vsetín se těší na spolupráci
s občany obce Lužná.
Ing. Robert Valchář
Katastrální úřad Vsetín

MK ČR E 22468

Dětský karneval
Dětský karneval se uskuteční v sobotu
17. února od 14.00 hodin v sále KD.
Tento rok bude karneval pořádán ve stylu
princové jsou na draka.
Děti samozřejmě mohou být za jakoukoliv
masku.
Pro děti budou připraveny soutěže, spousta
dobrot a tombola.

