U s n e s e n í z 57. jednání Rady obce Lichnov, konané dne 23. 09. 2013
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Rada obce vzala na vědomí Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
Lichnov v roce 2013
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Rada obce
a) schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu pozemků mezi obcí Lichnov, Lichnov 90,
742 75 Lichnov, IČ: 00298115 jako pronajímatelem a Janem Končitíkem, nar. 31. 12. 1960,
bytem Lichnov 445 jako nájemcem, jejíž předmětem je pronájem pozemků parc. č. 1595/12
travní porost o výměře 2237 m2, parc. č. 1595/13 travní porost o výměře 643 m2, část parc.
č. 2088/2 ostatní plocha o výměře 364 m2 a parc.č. 2091/1 ostatní plocha o výměře 237 m2,
to vše v k. ú. Lichnov u Nového Jičína za cenu 2000,- Kč/ 1 ha.
b) schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu pozemků mezi obcí Lichnov, Lichnov 90,
742 75 Lichnov, IČ: 00298115 jako pronajímatelem a Pavlem Mičulkou, nar. 10.06.1961,
bytem Lichnov 440 jako nájemcem, jejíž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 1840/1
orná půda o výměře 679 m2, p. č. 1840/5 orná půda o výměře 239 m2, p.č. 1838/1 travní
porost o výměře 357 m2 a p.č. 1839/17 travní porost o výměře 189 m2, to vše v k. ú. Lichnov
u Nového Jičína za cenu 2000,- Kč/1 ha.
c) schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu pozemku mezi obcí Lichnov, Lichnov 90,
742 75 Lichnov, IČ: 00298115 jako pronajímatelem a Miroslavem Hamrozi, nar. 7.12.1964,
bytem Lichnov 144 jako nájemcem, jejíž předmětem je pronájem části pozemku parc. č.
1739/2, travní porost o výměře 475 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína za cenu
2000,- Kč/1 ha
d) schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu pozemku mezi obcí Lichnov, Lichnov 90,
742 75 Lichnov, IČ: 00298115 jako pronajímatelem a Ing. Alešem Mičulkou, nar. 2.1.1975,
bytem Lichnov 44 jako nájemcem, jejíž předmětem je pronájem části pozemku parc. č.
2162, ostatní plocha o výměře 468 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína za cenu
2000,- Kč/1ha
e) schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu pozemku mezi obcí Lichnov, Lichnov 90,
742 75 Lichnov, IČ: 00298115 jako pronajímatelem a Josefem Drozdem, bytem Bordovice
55 jako nájemcem, jejíž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 1173/9, orná půda o
výměře 1795 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína za cenu 2000,- Kč/ 1 ha.
f) schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu pozemků mezi obcí Lichnov, Lichnov 90,
742 75 Lichnov, IČ: 00298115 jako pronajímatelem a ZD Javorník a.s., Tichá 71, 742 74
Tichá, IČ: 00146897 jako nájemcem, jejíž předmětem je pronájem pozemků, které jsou
uvedeny v příloze usnesení 57 Rady obce.
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Rada obce schválila uzavření Smlouvy o věcném břemenu č. NJ/223/e/2013/Ja týkající se
silnice č. III/4865 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje v k.ú. Lichnov u Nového Jičína a
to v souvislosti s realizací stavby „Odkanalizování obce Lichnov“ mezi obcí Lichnov,
Lichnov 90, IČO 00298115 zastoupenou Ing. Alešem Mičulkou jako oprávněného z
věcného břemene a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupeným
Správou silnic Moravskoslezského kraje se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ:00095711
jako povinného z věcného břemene a pověřila starostu obce Lichnov podpisem této
smlouvy.
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Rada obce schválila uzavření Smlouvy o věcném břemenu č. NJ/222/e/2013/Ja týkající se
silnice č. III/4865 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje v k.ú. Lichnov u Nového Jičína a
to v souvislosti s realizací stavby „Odkanalizování obce Lichnov“ mezi obcí Lichnov,
Lichnov 90, IČO 00298115 zastoupenou Ing. Alešem Mičulkou jako oprávněného z
věcného břemene a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupeným
Správou silnic Moravskoslezského kraje se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ:00095711
jako povinného z věcného břemene a pověřila starostu obce Lichnov podpisem této
smlouvy.
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Rada obce schválila uzavření Smlouvy o věcném břemenu č. NJ/221/e/2013/Ja týkající se
silnice č. III/4865 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje v k.ú. Lichnov u Nového Jičína a
to v souvislosti s realizací stavby „Odkanalizování obce Lichnov“ mezi obcí Lichnov,
Lichnov 90, IČO 00298115 zastoupenou Ing. Alešem Mičulkou jako oprávněného z
věcného břemene a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupeným
Správou silnic Moravskoslezského kraje se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ:00095711
jako povinného z věcného břemene a pověřila starostu obce Lichnov podpisem této
smlouvy.
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Rada obce souhlasí se zapojením obce Lichnov ve spolupráci s obcí Bordovice do projektu
„Separace bioopadu v kompostérech.
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Rada obce souhlasí s udělením licence k provozování vnitrostání veřejné linkové osobní
dopravy na lince 880 663 Kopřivnice – Lichnov – Veřovice – Nový Jičín firmě ARRIVA
MORAVA a.s., se sídlem Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.
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Rada obce schválila ponechání zůstatku sdružených prostředků za rok 2012 ve výši
18 020,- Kč za financování veřejné osobní dopravy v okr. Nový Jičín na zvláštním účtu
sdružených prostředků pro snížení částky na úhradu ztrátovosti v roce 2014.
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Rada obce vzala na vědomí zápis z Komise pro rozvoj a estetizaci obce Lichnov ze dne
4.9.2013

10/57 Rada obce schválila změnu dodavatele zemního plynu a pověřila firmu Optimal Energy,
a.s., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČ:29235642 k poptávce na
komunitní burze.
11/57 Rada obce udělila výjimku z počtu žáků dle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona, v platném znění, pro školní rok 2013/2014 Základní škole a mateřské škole
Lichnov, příspěvkové organizaci.

Ing. Aleš Mičulka
starosta

Stanislav Keller
místostarosta

