U s n e s e n í z 58. jednání Rady obce Lichnov, konané dne 14. 10. 2013
1/58

Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 Pojistné smlouvy o pojištění majetku a
odpovědnosti za škodu č. 1541411839 mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, IČO 00298115
zastoupenou Ing. Alešem Mičulkou jako pojistníkem a Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČ: 61859869 jako pojistitelem a pověřila starostu obce
Lichnov podpisem této smlouvy.
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Rada obce schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Lichnov, evidenční číslo jednotky JPO V, ve
výši 2.100,-Kč k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Lichnov
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Rada obce schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Lichnov, evidenční číslo jednotky JPO V, ve
výši 66.000,-Kč určenou na vybavení jednotky SDH Lichnov věcnými prostředky pro
zabezpečení jejich akceschopnosti neinvestiční povahy, které zůstavají majetkem obce.
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Rada obce doporučuje Zastupiteslstvu obce přijmout dar- nemovitost z vlastnictví kraje, v
hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711 a to: pozemek par. č. st. 504, zastavěná plocha a nádvoří,
se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, do
vlastnictví obce Lichnov, Lichnov 90, IČ 00298115, za podmínky úhrady nákladů obcí
Lichnov spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

5/58

Rada obce na základě pověření Zastupitelstva obce ze dne 24. 07. 2013 vybrala
Československou obchodní banku, a.s. Se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha, s úrokem
2,23% jako dodavatele refinancování úvěru u České spořitelny a. s. na Odkanalizování obce
Lichnov.
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Rada obce souhlasí s udělením licence k provozování vnitrostání veřejné linkové osobní
dopravy na lince 880 696 Nový Jičín – Veřovice – Frenštát pod Radhoštěm, firmě ARRIVA
MORAVA a.s., se sídlem Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.
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Rada obce schválila zhotovitele zakázky „Oprava místních komunikací-k domu č.p. 54“
firmu SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČ: 25357352 v celkové
ceně 280 782,- Kč – dle předložené nabídky.
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Rada obce schválila zhotovitele zakázky „Prodloužení kanalizačního řádu DN 250 s
napojením na hlavní stoku k pozemku p.č. 390/2„ firmu Nevřiva Tomáš, Nádražní 226,
Frenštát p. R., IČ: 47866667 v ceně 41.987,- Kč vč. DPH, dle předložené nabídky.
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Rada obce schválila zhotovitele zakázky „Prodloužení chodníku k Zemanovému
mostu„ firmu Nevřiva Tomáš, Nádražní 226, Frenštát p. R., IČ: 47866667 v ceně
305 361,65 Kč bez DPH, dle předložené nabídky.

10/58 Rada obce schválila program 17. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, které se bude konat
24. října 2013
11/58 Rada obce vzala na vědomí zápis z Komise pro rozvoj a estetizaci obce Lichnov ze dne
02. 10. 2013.

12/58 Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu pozemků mezi obcí Lichnov,
Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČ: 00298115 jako pronajímatelem a Jiřinou Bartošovou nar.
02. 10. 1970, bytem Lichnov 216 jako nájemcem, jejíž předmětem je pronájem části
pozemku parc. č. 2138/3 ostatní plocha o výměře 1000 m2, v k. ú. Lichnov u Nového Jičína
za cenu 2000,- Kč/ 1 ha.
13/58 Rada obce neschválila poskytnutí finančního příspěvku Novojičínskému sboru ZUŠ
Ondrášek se sídlem Derkova 1, 741 11 Nový Jičín.
14/58 Rada obce povolila užívat služební vozidlo Škoda Felície pro volební účely p. Marii
Babincové, nar. 28. 2. 1952, bytem Lichnov 426, ve dnech 17.10, 25.10. a 26.10.2013.
15/58 Rada obce schválila změnu dodavatele zemního plynu, týkající se obecních budov, na
základě poptávky ceny plynu na komoditní burze přes společnost Optimal Energy, a.s., se
sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČ:29235642, za cenu 785,- Kč/MWh.

Ing. Aleš Mičulka
starosta

Stanislav Keller
místostarosta

