U s n e s e n í z 7. jednání Rady obce Lichnov, konané dne 21. 02. 2011
1/7

Rada obce v souvislosti s přechodem obce Lichnov na plátce DPH schválila uzavření
„Smlouvy o poskytnutí daňového poradenství“ se společností Pro Advising s.r.o, jejíž
jménem jedná Ing. Hana Pavlíková a pověřila starostu jejím podpisem.

2/7

Rada obce projednala odvolání (restituce požární nádrže – p. Špaček) s tím, že je
potřeba současně s odvoláním k výroku ad. 1 podat žalobu. Rada obce pověřuje
JUDr. Jiřího Raka provedením tohoto úkonu.

3/7

Rada obce vzala na vědomí inventarizaci majetku obce ke dni 31. 12. 2010

4/7

Rada obce doporučila zastupitelstvu obce delegovat na valnou hromadu společnosti
ASOMPO a.s. starostu obce a jako náhradníka navrhuje člena Rady obce p. Stanislava
Kellera.

5/7

Rada obce zřizuje pro volební období 2010/2014 Komisi pro rozvoj obce a estetizaci a
jmenuje předsedu komise - p. Svatopluka Tichavského.

6/7

Rada obce schválila uzavření DPP s:
p. Luďkem Polívkou za zpracování obecní kroniky - rok 2009/2010.
p. Svatoplukem Tichavským za práci v Komisi pro rozvoj obce a estetizaci.

7/7

Rada obce schválila předložené návrhy na složení a doplnění komisí rady – dalších
členů.
• Komise pro rozvoje obce a estetizaci: Ing. Jaroslav Holub, Ing. Roman Fiala
• Komise služeb: Jaromír Čech

8/7

Rada obce odložila projednání žádosti p. Jiřího Buriánka ohledně prodeje části
pozemku parc. č. 2050/12 a 2154/1 a uložila Komisi pro rozvoj obce a estetizaci tuto
záležitost projednat.

9/7

Rada obce souhlasí se změnou dodavatele plynu v objektech č.p. 125, 327, 90 , 340, v
Kulturním zařízením a v Základní škole Lichnov. Novým dodavatelem plynu se stane
od 1.7.2011 firma Lama investments a.s., se sídlem v Hradci nad Moravicí.
Rada obce souhlasí se změnou dodavatele el. energie v Základní škole Lichnov, kde
novým dodavatelem se stane od 1.7.2011 firma Optimum trading, s.r.o. se sídlem
v Praze 4.

10/7 Rada obce schválila poskytnutí dotace ve výši 1000,- Kč ZO ČSOP Nový Jičín –
Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a středisko ekologické výchovy
v Bartošovicích na Moravě.
11/7 Rada obce projednala možnost opravy-modernizace WC v ZŠ Lichnov, dle
schváleného rozpočtu obce pro rok 2011. Rada obce uložila p. Kellerovi, aby provedl
výběr možných dodavatelů-instalatérské, zednické práce pro tento účel.
12/7 Rada obce vyslovila souhlas s provedením stavební úpravy (zaměření, výkop a uložení
kostek) ve skladu OÚ a úprava příkopů od zastávky Přibyla směrem k trati ČD firmou

Nevřiva Tomáš, Nádražní 226, Frenštát p.R.
Termín provedení úprav: do 31.3.2011, Z: Stanislav Keller
13/7 Rada obce schválila po posouzení nabídek jako zhotovitele zakázky „Výměna oken
v ZŠ Lichnov (6+1ks)“ firmu Pavel Knězek s.r.o., Martinská čtvrť 1711, 744 01
Frenštát p.R. v celkové ceně 31.591,- Kč.
14/7 Rada obce schválila program na 3. zasedání Zastupitelstva obce.
15/7 Rada obce doporučila zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2011.

Jan Kahánek
starosta

Ing. Aleš Mičulka.
místostarosta

