U s n e s e n í z 48. jednání Rady obce Lichnov, konané dne 08. 04. 2013
1/48

Rada obce souhlasí s vytvořením maximálně 3 pracovních míst na základě smlouvy o
veřejně prospěšných pracech uzavřenou s Úřadem práce.

2/48

Rada obce schválila podání žádosti na pořízení zametacího vozu firmou Myland s.r.o.
V rovinách 520/46, Praha 4, IČ:25714848

3/48

Rada obce pověřila starostu průběžným zajištěním tepelných auditů budov v majetku
obce Lichnov.

4/48

Rada obce
a) vzala na vědomí informaci o nedostatečném množství sněhových zábran na střeše
Obecního úřadu ze strany parkoviště a pověřila starostu, aby zjistil nápravu tohoto
problému.
b) pověřila starostu napsáním dopisů majitelům nemovitostí z jejichž střech padající
sníh může ohrozit chodce a motorová vozidla.

5/48

Rada obce schválila Dodatek č. 5 – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě
č.p. 125 do 31.05.2013 – nájemce: Ing. Ignác Kaša, nar. 21. 7. 1957, Dolní 440,
744 01 Frenštát p. R..

6/48

Rada obce schválila pořízení PC + monitoru do kanceláře účetní v I. NP Obecního
úřadu v ceně dle předložené nabídky.

7/48

Rada obce schválila zakoupení barevné digitální tiskárny-kopírky se skenerem
SHARP MX-2314N pro potřeby Obecního úřadu Lichnov v ceně dle předložené
nabídky.

8/48

Rada obce vzala na vědomí informaci tykajíce se problematiky ochranných pásem
vodních zdrojů „Pračkového vodovodu“ a pověřila starostu vybráním vhodné firmy na
zpracování návrhu změny ochranného pásma vodního zdroje v Lichnově včetně
provedení sondáží a geofyzikálních prací.

9/48

Rada obce souhlasí s umístěním reklamy na sloupy VO firmy Omnis Olomouc, a.s.,
Horní Lán 10a, 779 00 Olomouc, IČ: 25844822

10/48 Rada obce vzala na vědomí zápis z Komise pro rozvoj a estetizaci obce Lichnov ze
dne 27. 3. 2013.
11/48 Rada obce vzala na vědomí zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Lichnově
za rok 2012.
12/48 Rada obce souhlasí s prominutím poplatku za pronájem Kulturního zařízení ze dne
6.4.2013 občanskému sdružení Tojstoráci, kde se konalo vystoupení místních dětí
s názvem TojOslavy 6.
13/48 Rada obce schválila výši hrubé mzdy 13 500,- Kč panu Milanu Žáčkovi, nar. 24. 09.
1

1963, bytem Lichnov 2, zaměstnaci Obecního úřadu Lichnov.

Ing. Aleš Mičulka
starosta

Stanislav Keller
místostarosta
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