Usnesení z 1. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 14. 11. 2014
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Rada obce se seznámila s platným Jednacím řádem Rady obce Lichnov.
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Rada obce zřizuje pro volební období 2014/2018 tyto komise rady:
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komisi finanční



komisi služeb



komisi kultury a sportu



SPOZ



komisi OVP a pro projednávání přestupků



komise pro rozvoj a estetizaci obce

Rada obce jmenuje předsedy těchto komisí rady:


komise finanční – předseda Ing. Blanka Kučerová



komise OVP a přestupková – předseda JUDr. Jiří Rak



komise pro rozvoj a estetizaci obce - Pavel Pustějovský

Rada obce ukládá členům RO předložit návrhy na předsedy komisí – služeb, kultury a
sportu, SPOZ.
T: do příští RO – 27. 11. 2014
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Rada obce ukládá předsedům komisí, kteří byli jmenováni, předložit RO ke schválení
návrhy na jmenování členů jednotlivých komisí.
Z: Ing. Blanka Kučerová, Pavel Pustějovský, JUDr. Jiří Rak
T: do příští RO – 27. 11. 2014
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Rada obce ukládá finanční komisi připravit na jednání RO návrhy úpravy rozpočtu pro
r. 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015.
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Rada obce ukládá finanční komisi vypracovat návrh na stanovení výše poplatků za
odpady na rok 2015 (dle rozboru skutečných nákladů v roce 2014 a předpokládaných
nákladů pro rok 2015).
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Rada obce schvaluje pro volební období 2014/2018 jako oddávající:
starostku obce p. Zdeňku Švrčkovou
místostarostu p. Pavla Pustějovského

Dle Zákona o matrikách Rada obce schvaluje k úkonům vidimace a legalizace pro
volební období 2014/2018 starostku p. Zdeňku Švrčkovou a matrikářku p. Pavlínu
Mičulkovou.
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Rada obce doporučuje ZO ke schválení výši měsíčních odměn dle Nařízení vlády č.
37/2003 Sb., v platném znění, neuvolněným členům ZO vykonávajícím funkci:
-

člen RO

1480,- Kč

-

předseda komise

1300,- Kč

-

předseda výboru

1300,- Kč

Vykonává-li neuvolněný člen ZO více funkcí, jeho odměny se sčítají.
Rada obce doporučuje ZO ke schválení, že měsíční odměna neuvolněnému členu ZO
náleží ode dne schválení ZO.
Rada obce doporučuje ZO ke schválení, že měsíční odměna předsedovi komise či
výboru náleží dnem zřízení příslušné komise či výboru.
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Rada obce schvaluje změnu podpisového vzoru k účtům Obce Lichnov paní Zdeňce
Švrčkové, panu Pavlu Pustějovskému a paní Ing. Blance Kučerové. Dispoziční právo
účtu budou mít dvě osoby dle podpisového vzoru s razítkem Obce Lichnov.
Dle Směrnice o účetnictví a oběhu účetních dokladů a dle Směrnice o finanční
kontrole Rada obce schvaluje změnu podpisových vzorů k uvedeným směrnicím a
pověřuje starostku obce realizací Podpisových vzorů.
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Rada obce schvaluje pro volební období 2014/2018 členu RO panu Pavlu
Pustějovskému oprávnění používat a řídit služební osobní vozidlo pro služební účely
(za předpokladu vykonávané funkce).
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Rada obce schválila Smlouvu o dílo - provádění zimní údržby v období 2014/2015 s p.
Jiřím Lukešem, IČ 60333294, Lichnov 199, upravenou dle platných právních předpisů
a s konkretizací povinností zhotovitele a pověřila starostku obce podpisem této
smlouvy.
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Rada obce vzala na vědomí informace starostky paní Zdenky Švrčkové a místostarosty
pana Pavla Pustějovského o průběhu Kontrolního dne ze dne 11. 11. 2014 na stavbě
školy (akce „Energetické úspory objektu ZŠ a MŠ v Lichnově“). V rámci kontrolního
dne bylo zjištěno:
-

nutno ověřit výskyt tepelných mostů u nadstřešení zadního vchodu,

-

vyřešit kratší okapový svod na hlavní budově školy ze strany dvora, než je délka
obvodové zdi po zateplení, čímž hrozí stékání dešťové vody po stěně objektu,

-

zhotovitel oznámil, že hodlá přerušit provádění stavby do jarního období 2015,

-

technický dozor upozornil na špatný stav střechy.

Na základě uvedených informací RO rozhodla o nutnosti svolat schůzku s technickým
dozorem (zastupujícím obec) k vysvětlení zjištěného stavu.
Rada obce projednala návrh barvy marmolitu, který má být použit na venkovní sokl
budovy školy s přihlédnutím ke stanovisku a názoru odborného projektanta. Vybrala
vzorek CapaStone A omítka, steingrau s tím, že zhotovitel předloží před definitivním
schválením vzorek ve větším formátu.
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Rada obce vzala na vědomí sdělení Ing. Blanky Kučerové, že písemně vyzvala místní
spolky a organizace k doložení písemných dokladů o čerpání finančních příspěvků
v roce 2014, a to do 30. 11. 2014. Dále je vyzvala k předložení požadavků na finanční
příspěvky na rok 2015, a to do 18. 11. 2014.
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Rada obce vzala na vědomí zprávu MUDr. Jany Irsákové o stavu dokumentace k BOZP
a PO v Obci Lichnov, kterou měla zajistit firma Extéria, s.r.o. Uvedená dokumentace
nesplňuje požadavky právních předpisů, jednotlivé směrnice nebyly podepsány
schvalujícím starostou a nebyla nalezena dokumentace, ze které by vyplývalo, že
s danými směrnicemi byli zaměstnanci obce seznámeni. RO ukládá starostce paní
Zdeňce Švrčkové do příští RO dohledat další dokumentaci k BOZP a PO.
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Rada obce vzala na vědomí informaci o průběhu schůzky s JUDr. Jiřím Rakem. Tento
informoval o průběhu stávajících případů, ve kterých obec zastupuje. Bylo zjištěno, že
3.11.2014 bylo Obci Lichnov doručeno stanovisko SFŽP obsahující informaci, že Obec
Lichnov nedodržela dotační podmínky při realizaci akce Odkanalizování obce a
navrhla povinnost Obce vrátit dotaci ve výši 1.347.130,- Kč z prostředků FS a ve výši
237.729,- Kč z prostředků SFŽP. S ohledem na uvedené byl JUDr. Rak vyzván
k přípravě Výzvy na zhotovitele kanalizace s reklamací vad provádění díla a
upozorněním na to, že jejich jednáním při špatném uskladnění odpadu vzniká obci
škoda. K dotazu na JUDr. Raka, proč nebyla v minulosti reklamace učiněna, sdělil, že
situaci takto nevyhodnotil, když mu nebyly dány veškeré podklady a nedostal pokyn
od vedení obce k provedení reklamace.

16/1

Rada obce vzala na vědomí požadavek vedení školy na zastínění oken v tělocvičně
formou žaluzií. Daný požadavek byl RO posouzen s ohledem na to, že dílo je
prováděno na základě výběrového řízení a není možné bez hlubšího rozboru
navyšovat cenu díla vícepracemi a věc bude projednána s technickým dozorem.

Zdeňka Švrčková
Starostka

Pavel Pustějovský
místostarosta

