U s n e s e n í z 34. jednání Rady obce Lichnov, konané dne 10. 07. 2012
1/34

Rada obce
a) schválila název nové autobusové zastávky umístěné na parc. č. 127 –
„Zemanův most“.
b) schválila zrušení stávající autobusové zastávky „kovář Veselka“ po
zprovoznění autobusové zastávky „Zemanův most“

2/34

Rada obce
a) pověřila Komisi pro projednání přestupků a OVP projednáním žádosti p.
Oldřicha Juračáka, Trojanovice 273, 744 01 Frenštát p.R.
b) uložila Komisi pro projednání přestupků a OVP projednat parkování vozidel
okolo domu č.p. 177 a na p.č. 2207/2
c) uložila Komisi pro projednání přestupků a OVP projednat skládku materiálu
na p.č. 2051/4 před domem č.p. 105.

3/34

Rada obce schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 139/2, ostatní plocha, v k.ú.
Lichnov mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, IČO:00298115 zastoupenou Ing. Alešem
Mičulkou a firmou ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 720 00 Ostrava-Přívoz a
pověřila starostu obce podpisem této smlouvy.

4/34

Rada obce schválila plán práce Rady obce na II. pololetí roku 2012.

5/34

Rada obce vybrala variantu 1 v Studii rekonstrukce č.p. 125 zpracovanou Ing.
Jaroslavem Holubem.

6/34

Rada obce
a) pověřila starostu obce podpisem Plné moc, kterou zplnomocňuje FIXUM,
a.s., se sídlem Muglinovská 270/105, 712 00 Ostrava, k jednání s komerčními
pojišťovnami za účelem sjednávání, rozšíření nebo přepracování pojistných
smluv a k řízení likvidace.
b) souhlasí s ukončením spolupráce s pojišťovací makléřkou JUDr. Gabrielou
Kretschmannovou, Na Nivách 1550, 742 58 Příbor

7/34

Rada obce nesouhlasí s umístěním zákazové dopravní značky „Zákaz vjezdu všech
motorových vozidel“ na místní komunikaci vedoucí k myslivecké chatě.

8/34

Rada obce schválila převod finančního zůstatku z roku 2010 ve výši 139 924,42,- Kč
a z roku 2011 ve výši 259 879,06,- Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Lichnov.

9/34

Rada obce vzala na vědomí projektovou dokumentaci na akci „Energetické úspory
ZŠ a MŠ v Lichnově“ a požaduje ji za vzhodnou k podání žádosti o dotaci na Státní
fond životního prostředí ČR

10/34 Rada obce vzala na vědomí žádost p. Kamila Kubláka, Fryčovice 238, 739 45
Fryčovice a doporučila postupovat podle pokynů Městského úřadu ve Frenštátě p.R.Odboru výstavby a územního plánování.
11/34 Rada obce schválila zakoupení průtokového ohřívače do místní knihovny, Lichnov
č.p. 125.
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12/34 Rada obce souhlasí s vypracováním žádosti o dotaci na zakoupení zametacího vozu
13/34 Rada obce vzala na vědomí zápis z Komise pro rozvoj a estetizaci obce ze dne
4.7.2012
14/34 Rada obce schválila jako oddávajícího místostarostu Jiřího Boháče

Ing. Aleš Mičulka
starosta

Stanislav Keller
místostarosta
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