U s n e s e n í z 65. jednání Rady obce Lichnov, konané dne 27. 01. 2014
1/65

Rada obce schválila zveřejnění záměru pronájmu místa pro umístění technologie Wi-Fi na
budově č.p. 286 v Lichnově.

2/65

Rada obce neschválila poskytnutí finančního příspěvku pro sociální službu poskytovanou v
rámci Občanské poradny Nový Jičín vykonávanou Centrem pro zdravotně postižené
Moravskoslezkého kraje o. p. s., detašované pracoviště Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01
Nový Jičín, IČ:26593548.

3/65

Rada obce neschválila poskytnutí finančního příspěvku na nákup interaktivní tabude
SMART Board pro Mateřskou školu Montevláček, Lichnov 289, 742 75 Lichnov.

4/65

Rada obce neschválila připojení obce Lichnov k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

5/65

Rada obce vzala na vědomí informaci S. Kellera ohledně umístění dopravního značení na
místní komunikaci „Alkocesta“ z důvodu zhoršeného stavu vozovky.

6/65

Rada obce souhlasí s rozšířením pouličního osvětlení k domům č. p. 514, ale uskutečnění
této nastane v roce 2014 - 2015 v závislosti na finančních možnostech.

7/65

Rada obce souhlasí s hostováním Oldřicha Pflegra a Zdeňky Flachsové, Sviadnov 149, 739
25 Frýdek-Místek na tradiční pouti v Lichnově, která se uskuteční 29. 6. 2014

8/65

Rada obce vzala na vědomí zápis z Komise pro rozvoj a estetizaci obce Lichnov ze dne
8. 1. 2014

9/65

Rada obce vzala na vědomí informaci ohledně možnosti uzavření Veřejnoprávní smlouvy s
Městskou policií Frenštát p. R. v záležitosti odchytu toulavých a opuštěných psů.

10/65 Rada obce po projednání schválila nájemce bytu č. 1 v domě č.p. 125, p. Andreu
Veselkovou, nar. 25.6.1980, tr. bytem Lichnov 180, a to za podmínek uzavření smlouvy o
nájmu bytu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.
11/65 Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75, IČ:
00298115 jako pronajímatelem a Františkem Jurkem, Auto-moto opravna, Lichnov 340, 742
75, IČ:73124613 jako nájemce jejimž předmětem je nájem objektu skladu umístěném na
p. č. st.688, 689, 690.

Ing. Aleš Mičulka
starosta

Stanislav Keller
místostarosta

