U s n e s e n í z 49. jednání Rady obce Lichnov, konané dne 29. 04. 2013
1/49

Rada obce souhlasí se zřízením podúčtu u hlavního účtu Obce Lichnov
č. 1760172379/0800 u České spořitelny, a.s. z důvodu evidence vodného a stočného.

2/49

Rada obce vzala na vědomí zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy v
Lichnově, příspěvková organizace.

3/49

Rada obce schválila nákup 3 ks košů Classic na psí exkrementy v ceně 2.525,00 Kč
bez DPH / kus.

4/49

Rada obce pověřila JUDr. Jiřího Raka pokračovat v jednání o majetkových vztazích
vodních nádrží v Lichnově.

5/49

Rada obce schválila nákup drobných cen do soutěže pro děti „Zlatá srnčí trofej a
mladý ochránce přírody“.

6/49

Rada obce
a) neschválila poskytnutní finančního příspěvku občanskému sdružení Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých v Novém Jičíně.
b) neschválila poskytnutí finančního příspěvku Fondu pro opuštěné a handicapované
děti na akci 5. setkání opuštěných a handicapovaných dětí a mládeže z
Moravskoslezského kraje.
c) schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč Muzejní a
vlastivědné společnosti ve Frenštátě p. R.

7/49

Rada obce souhlasí s pronájmem čerpací stanice s vodojemem včetně přilehlého
oploceného areálu na pozemcích p.č. 552 a p. č. 14/2 za cenu 12 Kč/m2/rok + DPH,
jejiž majitelem je firma Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se
sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava.

8/49

Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce schválit převzetí parcely č. 722/33, ostatní
plocha o výměře 185 m2 do majetku obce Lichnov pro vybudování příjezdové
komunikace.

9/49

Rada obce nesouhlasí s pořízením spořících státních dluhopisů, které budou
emitovány v roce 2013.

10/49 Rada obce schválila pořízení reklamních předmětů s logem Obce Lichnov od firmy
MPM Quality, v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 47987430, dle
předložené cenové nabídky.
11/49 Rada obce schválila uzavření Smlouvy o poskytování údajů mezi firmou
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169,
709 00 Ostrava, IČ: 45193665 jako dodavatelem a Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75
Lichnov, IČ: 00298115 jako odběratelem a pověřila starostu obce podpisem této
smlouvy.
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12/49 Rada obce vzala na vědomí Souhlas Státního fondu životního prostředí ČR s
použitím nižší ceny stočného u projektu „Odkanalizování obce Lichnov“
(26,40 Kč/m3) a pověřila starostu vyhotovením a podpisem smluv se všemi odběrateli
v obci Lichnov.

Ing. Aleš Mičulka
starosta

Stanislav Keller
místostarosta
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