U s n e s e n í z 46. jednání Rady obce Lichnov, konané dne 18. 2. 2013
1/46

Rada obce schválila uzavření Dohody o údržbě objektů dvou autobusových zálivů,
umístěných u komunikace III/4865 u mostu ev. Číslo 4865-01 v obci Lichnov číslo
NJ/08/2013/Na mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČ: 00298115, DIČ:
CZ00298115 a Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23
Ostrava, IČ: 00095711, DIČ:CZ00095711 a pověřila starostu podpisem dohody.

2/46

Rada obce
a) schválila pořízení elektronického zabezpečovacího systému pro budovu Obecního
úřadu, Lichnov č.p. 90. od firmy Fren security Roman Němec, Martinská čtvrť 1705,
Frenštát p. R. v ceně 28 490,- Kč bez DPH (dle cenové nabídky).
b) schválila výměnu 4 PIR čidel v objektu obce Lichnov č.p. 518 (ČOV) firmou Fren
security Roman Němec, Martinská čtvrť 1705, Frenštát p. R. v ceně 4 750,- Kč bez
DPH (dle cenové nabídky).

3/46

Rada obce souhlasí s hostováním Oldřicha Pflegra a Zdeňky Flachsové, Sviadnov
149, 739 25 Frýdek-Místek na tradiční pouti v Lichnově, která se uskuteční 30. 6.
2013

4/46

Rada obce
a) schválila žádost poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč Středisku rané
péče SPRP Ostrava, Havlíčkovov nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava.
b) schválila poskytntí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč věnovaný obětem
neštěstí z domu č.p. 39 ve Frenštátě pod Radhoštěm, které se událo 17.2.2013.
c) neschválila žádost poskytnutí finančních prostředků pro Centrum pro zdravotně
postižené Moravskoslezského kraje o.s., Bieblova 3, 702 00 Ostrava
d) neschválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku na akci „Setkání
cimbálových muzik Valašského království“, které se bude konat 23. - 25. 5. 2013 ve
Frenštátě pod Radhoštěm.

5/46

Rada obce uložila starostovi obce Ing. Aleši Mičulkovi zajistit provedení náhradní
výsadby 24 ks dřevin, jako kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením 11 ks
dřevin při výkopových pracech prováděných v souvislosti se stavbou
„Odkanalizování obce Lichnov“

6/46

Rada obce souhlasí s umístěním stavby „Cyklistická stezka Lomná – Lubina“ na
pozemcích parc.č. 2199/2, 2200/2, 2234/1 v k. ú. Lichnov, a zvolila věcné břemeno
jako způsob řešení vlastnických vztahů.

7/46

Rada obce pověřila starostu obce Ing. Aleše Mičulku podat žádost na odkoupení
vodojemu umístěném na parc. č. 552 v k.ú. Lichnov, na Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s, 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665,
DIČ:CZ45193665

8/46

Rada obce schválila Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 3 v domě č.p.
125 v Lichnově panu Jaroslavu Kvitovi, nar. 27.11.1981, bytem Lichnov 90, 742 75

9/46

Rada obce schválila Plán jednání Rady obce na I. pololetí roku 2013

10/46 Rada obce schválila žádost o zrušení věcného břemene chůze a jízdy na parc. č. 863/4
a 863/6 v k.ú. Lichnov a pověřila starostu obce podáním žádosti o zrušení věcného
břemene na Katastrálním úřadě v Novém Jičíně.
11/46 Rada obce schválila zakoupení a montáž 1 ks okna do objektu ZŠ a MŠ Lichnov –
Družina od firmy Pavel Knězek s.r.o., Martinská čtvrť, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm, IČ: 27817431 v ceně 14 504,- Kč – dle cenové nabídky.
12/46 Rada obce vzala na vědomí zápis z Komise pro rozvoj a estetizaci obce Lichnov ze
dne 5. 12. 2012
13/46 Rada obce vzala na vědomí Inventarizační zprávu Ústřední inventarizační komise o
inventarizaci majetku obce Lichnov za rok 2012.

Ing. Aleš Mičulka
starosta

Stanislav Keller
místostarosta

