U s n e s e n í z 28. jednání Rady obce Lichnov, konané dne 26. 03. 2012
1/28

Rada obce souhlasí s navýšením počtu dětí v Mateřské škole v Lichnově ze
stávajících 50 na 56 dětí, s platností od 1.9.2012 a dále s pořízením chybějícího
vybavení s tímto související.

2/27

Rada obce neschválila žádost manželů Ludomíra a Vlasty Kahánkových, Lichnov 81,
742 75 Lichnov o instalaci dopravního zrcadla u výjezdu z parc. č. 2075/3.

3/27

Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření č. 1 r. 2012

4/27

Rada obce vzala na vědomí zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Lichnov za
rok 2011

5/27

Rada obce souhlasí se zřízením pracovní pozice „Koordinátor veřejné služby“ pro
obec Lichnov

6/27

Rada obce schválila opravu místních komunikací („Vídeňská“ a komunikace k č.p.
329) v celkové ceně 173 492,- Kč, dle předložené nabídky firmy Nevřiva Tomáš,
zemní a stavební práce, Frenštát p. R., IČO: 47866667

7/27

Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce schválit Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2012 o místních poplatcích.

8/27

Rada obce schválila nákup vyvětvovací motorové pily v ceně 18 tis. Kč

9/27

Rada obce neschválila žádost o finanční příspěvek pro Centrum pro zdravotně
postižené Moravskoslezského kraje o.s., Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín.

10/28 Rada obce schválila uzavření Smlouvy o věcném břemenu týkající se elektro přípojky
„NN“ na pozemcích p.č. 2142 a 722/14 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.
10/27 Rada obce schválila návrh Veřejnoprávní smlouvy – povolení zřízení stavby, která by
měla být uzavřena mezi Městským úřadem ve Frenštátě p.R. „stavebním úřadem“ a
Obecním úřadem v Lichnově jako „stavebníkem“ ve věci řešení dopravní
infrastruktury v návaznosti na opravu mostu, vytvoření dvou autobusových zastávek
včetně chodníku.

Ing. Aleš Mičulka
starosta

Jiří Boháč
místostarosta

