U s n e s e n í z 66. jednání Rady obce Lichnov, konané dne 17. 02. 2014
1/66

Rada obce vzala na vědomí návrhy na změnu Smlouvy o výpůjčce (protipožární nádrže na
„Zadkách“) a doporučila pokračovat v jednání s účastníkem této smlouvy.

2/66

Rada obce vzala na vědomí zprávu starosty ve věci ochranných pásem studní „Pračkového
vodovodu“.

3/66

Rada obce vzala na vědomí informaci o zpětvzetí žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
na opravu křížové cesty - Římskokatolické farnosti Lichnov.

4/66

Rada obce nedoporučila Zastupitelstvu obce schválit žádost o poskytnutí finančního
příspěvku na opravu varhan umístěných v kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově Římskokatolické farnosti Lichnov.

5/66

Rada obce neschválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Středisko pro ranou
péči, Havlíčkvo nábřeží 2728/38, Ostrava

6/66

Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ
25872826, delegovat jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Stanislava
Kellera, nar. 3.6.1977, bytem Lichnov 158.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře je určena k výkonu všech práv
akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách v období určeném dle následující
věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních
valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká dne 30. 09. 2014 nebo
odvoláním zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeným v této větě.
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné
osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Ing. Aleši
Mičulkovi, nar. 2.1. 1975, bytem Lichnov 44.

7/66

Rada obce souhlasí s rozšířením pouličního osvětlení k domu č. p. 61, ale uskutečnění
nastane v závislosti na finančních možnostech.

8/66

Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce schválit poskytovatele úvěru na zakoupení
zametacího vozu Českou spořitelnu, a.s.

9/66

Rada obce schválila umístění nového výhledového zrcadla u výjezdu z obecní komunikace
parc. č. 2050/6.

10/66 Rada obce souhlasí se zapojením obce Lichnov do projektu OPVK – vzdělávání občanů.
11/66 Rada obce schválila firmu Pavel Knězek, s.r.o., Martinská čvrť 1711, 744 01 Frenštát p. R.,
jako dodavatele 8 ks vchodových dveří a 2 ks plastových oken instalovaných do obecních
budov (č.p. 125, 40, 286 a 31 E) v celkové ceně 150 060,- Kč, dle předložené nabídky.
12/66 Rada obce schválila umístění dopravního značení MK Lichnov – Štramberk firmou
Slumeko, s.r.o. Kopřivnice, Štefánikova 58, IČO:25376021, dle předložené nabídky.

13/66 Rada obce schválila zhotovení opravy střech (sklad u KZ, dům č.p. 125, ZŠ Lichnov)
firmou Klempířství a pokrývačství Zdeněk Matúš, Lichonov 203, 742 75, IČO:18076599 v
ceně dle předložené nabídky.
14/66 Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 2 Pojistné smlouvy o pojištění majetku a
odpovědnosti za škodu – Region č. 1541411839 uzavřenou mezi obcí Lichnov, Lichnov 90,
742 75 Lichnov, IČO: 00298115 jako pojištěná a firmou Generali Pojišťovna a.s., se sídlem
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČ: 61859869 jako pojistitel a pověřila starostu podpisem
tohoto dodatku.

Ing. Aleš Mičulka
starosta

Stanislav Keller
místostarosta

