U s n e s e n í z 1. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 22. 11. 2010
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Rada obce zřizuje pro volební období 2010/2014 tyto komise rady:
· komisi finanční
· komisi služeb
· kultury a sportu
· SPOZ
· komisi OVP a pro projednávání přestupků
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Rada obce jmenuje předsedy těchto komisí rady:
· komise finanční – předseda p. Ing. Aleš Mičulka
· komise služeb – předseda p. Stanislav Keller
· komise kultury a sportu – předseda p. Tomáš Milata
· SPOZ – předseda p. Zdeňka Švrčková
· komise OVP a přestupková – předseda p. JUDr. Rak Jiří
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Rada obce ukládá předsedům komisí rady předložit RO ke schválení návrhy na
jmenování členů jednotlivých komisí.
Z: p. Ing. Mičulka, Zd. Švrčková,
T. Milata a St. Keller, JUDr. Rak
T: do příští RO – 29. 11. 2010
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Rada obce ukládá finanční komisi připravit na jednání RO návrhy úpravy rozpočtu r.
2010, rozpočtu r. 2011 a stanovení výše poplatku za odpady na r. 2011 (výpočet
v souladu s platnými zákonnými předpisy v návaznosti na skutečnost r. 2010).
Z: p. Ing. Mičulka
Z: 29. 11. 2010
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Rada obce schvaluje pro volební období 2010-2014 jako oddávající:
starostu obce p. Jana Kahánka
místostarostu Ing. Aleše Mičulku
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Rada obce doporučuje ZO ke schválení
· výši měsíčních odměn neuvolněným funkcionářům ZO
- místostarosta – předseda finanční komise
6 900,- Kč
- člen RO – předseda komise
2 590,- Kč
- předseda výboru
1 680,- Kč
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Rada obce schvaluje pro volební období 2010/2014 členy RO p. Jana Kahánka,
Tomáše Milatu, Stanislava Kellera oprávnění použití a řízení služebního osobního
vozidla pro služební účely (za předpokladu vykonávané funkce).
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Rada obce po projednání bere na vědomí „Výzvu“ od Ing. Matúše a p. Koudeláka
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Rada obce schvaluje nákup:
· látkových vertikálních žaluzií v ceně 2480,- Kč na č.p. 125
· mini notebooku k topnému zařízení do kulturního zařízení.

10/1 Rada obce schvaluje změnu podpisového vzoru k účtu Obce Lichnov panu Janu
Kahánkovi, Ing. Aleši Mičulkovi a Zdeňce Švrčkové. Dispoziční právo účtu budou mít
dvě osoby dle podpisového vzoru s razítkem Obce Lichnov.
11/1 Rada obce schvaluje navýšení ceny o 15% za zakázku „Oprava propustku Daremní“,,
kterou prováděla firma Slumeko s.r.o. a která vznikla na základě vícepracím. Celková
částka 108 408,- Kč je z poloviny hrazena obcí Lichnov a z poloviny obcí Bordovice.

Jan Kahánek
starosta

Ing. Aleš Mičulka
místostarosta

