U s n e s e n í z 47. jednání Rady obce Lichnov, konané dne 11. 3. 2013
1/47

Rada obce vzala na vědomí sdělení od NFC Lichnov k návrhu změny nájemní
smlouvy a doporučuje pokračovat v jednání s NFC Lichnov.

2/47

Rada obce neschválila žádost p. Michala Veselky, nar. 26.3.1984, trvale bytem
Lichnov 180 o nájem obecního bytu z důvodu rekonstrukce předmětného bytu.

3/47

Rada obce nedoporučila Zastupitelstvu obce schválit převod ideální ½ nemovité
kulturní památky - „Sloupu se sochou Panny Marie s dítětem“ na pozemku parc. č.
391 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína do vlastnictví Obce Lichnov.

4/47

Rada obce neschválila žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 5. července při
příležitosti státního svátku – Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a
Metoděje na Moravu.

5/47

Rada obce vzala na vědomí Dílčí protokol o průběhu kontroly z České inspekce
životního prostředí týkající se nakládání s odpady při stavbách kanalizace a ČOV v
Obci Lichnov.

6/47

Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce schválit uzavření Darovací smlouvy mezi
Lubomírem Grossmannem a Juditou Grossmannovou, trvale bytem Lichnov 62, 742
75 jako darujícími a Obcí Lichnov, Lichnov 90, IČ:00298115 jako obdarovanou,
jejímž předmětem je darování pozemku na parc. č. 2208/14, ostatní plocha o výměře
32 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína s tím, že náklady řízení uhradí obdarovaný.

7/47

Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce
a) schválit zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 2088/3, ostatní plocha
o výměře 285 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína – žadatelé Jaroslav Koudelák a
Jana Mersi, oba trvale bytem Lichnov 243, 742 75 Lichnov
b) schválit zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 2058/1, ostatní plocha
o výměře 43 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína – žadatel Jaroslav Koudelák, 742 75
Lichnov 154
c) schválit zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. 2058/1, ostatní plocha o
výměře 25 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína – žadatel Petr Pustějovský, 742 75
Lichnov 126
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Rada obce schválila nákup bouracího kladiva zn. DeWALT – SDS Max 1500W.
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Rada obce schválila výpověď pojistné smlouvy 37257887-14 uzavřené s Českou
pojišťovnou a.s. (pojištění vozidla SPZ: 3T8 3310) a souhlasí s uzavřením nové
pojistné smlouvy na pojištění předmětného vozidla s firmou AXA pojišťovna, a.s.

10/47 Rada obce neschválila žádost o finanční příspěvek souboru Radhošť z Trojanovic na
výpravu do Houstonu v Texasu.
11/47 Rada obce schválila rozšíření veřejného osvětlení v ulici u č.p. 62 firmou Plošiny –
Zelenka, Skalky 96, 741 01 Nový Jičín, IČO: 45157693, DIČ:CZ6602051918 v ceně
1

19 780,60,- Kč bez DPH (dle předložené nabídky)
12/47 Rada obce vzala na vědomí zápis z Komise pro rozvoj a estetizaci obce Lichnov ze
dne 6. 3. 2013
13/47 Rada obce schválila program 14. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov s datem
konání 28. 03. 2013
14/47 Rada obce schválila uzavření Smlouvy na zpracování a podání žádosti o dotaci v
projektu Operačního programu Životního prostředí - Prioritní osa 3 – Udržitelné
využívání zdrojů energie mezi Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov,
IČO:00298115 jako mandantem a firmou TEDEAS, s.r.o., se sídlem Nám. Svobody
527, 739 61 Třinec, IČO:25863061, DIČ:CZ25863061 jako mandatářem a pověřila
starostu podpisem této smlouvy.

Ing. Aleš Mičulka
starosta

Stanislav Keller
místostarosta
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