U s n e s e n í z 24. jednání Rady obce Lichnov, konané dne 04. 01. 2012
1/24

Rada obce neschválila žádost Veroniky Voříškové, Lichnov 409, 742 75 o odpuštění
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů dle OZV.

2/24

Rada obce vzala na vědomí Kroniku obce Lichnov za rok 2010.

3/24

Rada obce vzala na vědomí informaci ohledně problematiky uskladnění hlíny při
zhotovování kanalizace v obci Lichnov.

4/24

Rada obce schválila uzavření Smlouvy o věcném břemenu týkající se elektrické
přípojky „NN“ na pozemcích p.č. 482/2 a PK 2121/1 v k.ú. Lichnov mezi obcí
Lichnov, Lichnov 90, IČO:00298115 zastoupenou Ing. Alešem Mičulkou a firmou
ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou firmou ARPEX MORAVA s.r.o., Bartošovice 12,
742 53 Bartošovice a pověřila starostu obce podpisem této smlouvy.

5/24

Rada obce schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Lichnov,
Lichnov 90, IČO:00298115 a p. Mariánem Stražovcem a p. Josefou Stražovcovou,
Lichnov 359, 742 75, kde souhlasí s realizací vodovodní přípojky na parcele č. 2061/6
v k.ú. Lichnov pro napojení na RD č.p. 359 v k.ú. Lichnov a pověřila starostu obce
podpisem této smlouvy..

6/24

Rada obce neschválila poskytnutí finančního příspěvku na hudební festival „Setkání
cimbálových muzik Valašského království“, který se koná ve Frenštátě p. R. ve dnech
25.5. – 26.6. 2012

7/24

Rada obce po projednání schválila nájemce bytu č. 3 v domě č.p. 125 p. Jaroslava
Kvitu, Lichnov 90, 742 75 za podmínek uzavření smlouvy o nájmu bytu ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

8/24

Rada obce schválila hostování s pouťovými atrakcemi na tradiční pouti v Lichnově
panu Oldřichu Pflegrovi a Zdeňce Flachsové, Krátká 149, Sviadnov, IČO: 63354403.

9/24

Rada obce
a) zřídila Komisi pro správu kanalizace.
b) jmenovala členy komise za obec Lichnov: Ing. Aleš Mičulka, Ing. Jan Švrček,
Svatopluk Tichavský

10/24 Rada obce schválila uzavření Dohody o provedení práce s panem Ing. Janem
Švrčkem, Nádražní 983, 744 01 Frenštát p. R.
11/24 Rada obce schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75,
IČO:00298115 jako objednatelem a paní Janou Svobodovou, se sídlem v Příboře, U
Tatry 1496, 742 58 Příbor, IČO: 46599614 jako zhotovitelem a pověřila starostu obce
jejím podpisem.
12/24 Rada obce předala k vyřízení firmě RI-STAV s.r.o. žádost p. Radima Pavláta o
úhradu nákladů spojených s připojením domu č.p. 311.
Ing. Aleš Mičulka
starosta

Jiří Boháč
místostarosta

