U s n e s e n í z 22. jednání Rady obce Lichnov, konané dne 07. 12. 2011
1/22

Rada obce schválila uzavření Dohody o narovnání ve smyslu ust. § 585 a násl.
Zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů mezi obcí
Lichnov, Lichnov 90, IČO:00298115 a Moravskoslezským krajem, 28 října 117,
702 18 Ostrava a pověřila starostu obce podpisem této Dohody.

2/22

Rada obce souhlasí s realizací přípojky NN na parcele č. 2142 v k.ú. Lichnov pro
napojení stavby na parcele č. 722/14 v k.ú. Lichnov – žadatel: Petr Kocián, Tichá 170

3/22

Rada obce schválila uzavření Smlouvy o výstavbě na cizím pozemku mezi obcí
Lichnov, Lichnov 90, IČO:00298115 a p. Petrem Kociánem, nar. 15. 12. 1976, Tichá
170, kde souhlasí s realizací vodovodní přípojky na parcele č. 2142 v k.ú. Lichnov pro
napojení na budoucí RD na parcele č. 722/14 v k.ú. Lichnov a pověřila starostu obce
podpisem této smlouvy.

4/22

Rada obce schválila uzavření Smlouvy o výstavbě na cizím pozemku mezi obcí
Lichnov, Lichnov 90, IČO:00298115 a p. Petrem Kociánem, nar. 15. 12. 1976, Tichá
170, kde souhlasí s realizací sjezdu z parcely č. 2142 v k. ú. Lichnov na parcelu č.
722/14 v k. ú. Lichnov dle přiložené výkresové dokumentace a pověřila starostu obce
podpisem této smlouvy.

5/22

Rada obce nedoporučila Zastupitelstvu obce schválit zveřejnění záměru odprodeje
části pozemku parc. č. 2051/4, ostatní plocha, o výměře cca 100 m2 v k. ú. Lichnov –
žadatel Jan Tichavský, Lichnov 105, 742 75 Lichnov

6/22

Rada obce neschválila žádost p. Petra Chelmeckého, Brusova 22, Ostrava o odpuštění
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů dle OZV.

7/22

Rada obce schválila složení inventarizačních komisí k provedení periodické
inventarizace majetku v roce 2011, viz. příloha č. 1

8/22

Rada obce schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2 na č.p. 125
v Lichnově uzavřený mezi obcí Lichnov jako pronajímatelem a Ing. Ignácem Kašou,
Dolní 440, Frenštát p.R. jako nájemcem a pověřila starostu podpisem tohoto dodatku.

9/22

Rada obce schválila zakoupení a montáž 5-ti plastových oken v bytě na č. p. 125
v ceně dle nabídky od firmy Knězek, s.r.o., Martinská čtvrť 1711, Frenštát p.R.

10/22 Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce schválit návrh úpravy rozpočtu na rok
2011 – rozpočtové opatření č. 5
11/22 Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce schválit návrh rozpočtu na rok 2012.
12/22 Rada obce schválila program na 8. zasedání Zastupitelstva obce.
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