U s n e s e n í z 61. jednání Rady obce Lichnov, konané dne 25. 11. 2013
1/61

Rada obce schválila složení inventarizačních komisí k provedení periodické inventarizace
majetku v roce 2013, viz. příloha č. 1

2/61

Rada obce schválila změnu dodavatele pevných tel. Linek a to firmu ValachNet dle
předložené nabídky a pověřila starostu podpisem smlouvy.

3/61

Rada obce schválila Smlouvu č. 13150263 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním
fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ:00020729
jako poskytovatelem podpory dotace a obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov,
IČ:00298115 jako příjemcem podpory dotace a pověřila starostu podpisem smlouvy.

4/61

Rada obce schválila Smlouvu o ukládání odpadů na skládce Životice mezi firmou
ASOMPO, a. s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194,742 72, IČ:25872826 jako
odběratele odpadů a obcí Lichnov, Lichnov 90,742 75, IČ:00298115 jako dodavatele odpadů
a pověřila starostu podpisem smlouvy.

5/61

Rada obce schválila uzavření Smlouvy o dílo o poskytování prací a služeb mezi Jiřím
Lukešem, Lichnov 199, IČO 60333294 jako zhotovitelem a Obcí Lichnov, Lichnov 90, IČO
00298115 jako objednatelem a pověřila starostu obce podpisem této smlouvy.

6/61

Rada obce schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
smlouvy o právu provést stavbu IV-12-8009218, Lichnov, Macíček týkající se pozemku p.č.
2172/1, ostatní plocha, v k.ú. Lichnov mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, IČO:00298115
zastoupenou Ing. Alešem Mičulkou a firmou ČEZ Distribuce, a. s. zastoupenou firmou
ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 720 00 Ostrava-Přívoz a pověřila starostu obce
podpisem této smlouvy.

7/61

Rada obce vzala na vědomí zápis z Komise pro rozvoj a estetizaci obce Lichnov ze dne
6. 11. 2013

8/61

Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce schválit Základní listinu procesu Střednědobého
plánování rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm.

9/61

Rada obce schválila program 18. zasedání Zastupitelstva obce, které se uskuteční
12.12.2013

10/61 Rada obce rozhodla přijmout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje určenou na
výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce ve výši
23.000,- Kč, za podmínky že Zastupitelstvo Moravskoslezkého kraje rozhodne o poskytnutí
dotace.
11/61 Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce schválit rozpočet obce na r. 2014 ve výši
17. 930 000,- Kč, jehož nedílnou součástí příloha č. 1.

12/61 Rada obce rozhodla výpovědět nájemní smlouvu uzavřenou mezi obci Lichnov, Lichnov
90, 742 75 Lichnov, IČ: 00298115, zastoupenou starostou Ing. Alešem Mičulkou jako
pronajímatelem a NFC Lichnov, fotbalový oddílem, IČ: 704023 zastoupeným předsedou
Ing. Jiřím Holubem jako nájemcem z důvodu ohrožení obecního majetku, které nastalo
přerušením dodávky vody a zemní plynu v roce 2013.
13/61 Rada obce schválila uzavření Pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany územní
samosprávy mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, IČO:00298115 zastoupenou Ing. Alešem
Mičulkou jako pojistníkem a firmou D.A.S. Pojišťovna právní ochrany, a.s., Vyskočilova
1481/4, 140 00 Praha 4 zastoupenou Pavlem Juricou, IČ:61860701 a pověřila starostu obce
podpisem této smlouvy.

Ing. Aleš Mičulka
starosta

Stanislav Keller
místostarosta

