U s n e s e n í z 51. jednání Rady obce Lichnov, konané dne 10. 06. 2013
1/51

Rada obce vzala na vědomí zprávu o činnosti Klubu důchodců.

2/51

Rada obce vzala na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti.

3/51

Rada obce vzala na vědomí zprávu o činnosti komise pro projednávání přestupků a
ochrany veřejného pořádku OÚ Lichnov.

4/51

Rada obce schválila nákup 500 ks čtrnáctidenních kalendářů od firmy Tiskárna
Kleinwächter, Čajskovského 1511, 738 02 Frýdek-Místek, IČ:12643441 v ceně dle
cenové nabídky.

5/51

Rada obce doporučila fotbalový klub NFC Lichnov jako vhodný subjekt k uzavření
Smlouvy o reklamě s firmou Asompo, a.s., Životice u Nového Jičína 194, 742 72,
IČ: 25872826

6/51

Rada obce schválila zhotovitele opravy střešní krytiny na budově skladu u objektu
č.p. 444 (DIO) firmu Klempířství a pokrývačství Zdeněk Matúš, 742 75 Lichnov 203,
IČ:18076599 v ceně dle předložené cenové nabídky.

7/51

Rada obce souhlasí s konáním cyklistického závodu „Velká cena Lašska“ v neděli
25. srpna 2013 a převzetím záštity obce Lichnov nad tímto závodem.

8/51

Rada obce souhlasí s konáním cyklistického závodu „Lichnov 24“-XXIII. ročník
štafetového závodu cyklistických dvojic v termínu od 17.8. do 18.8.2013 a převzetím
záštity obce Lichnov nad tímto závodem.

9/51

Rada obce vzala na vědomí zápis z Komise pro rozvoj a estetizaci obce Lichnov ze
dne 05. 06. 2013.

10/51 Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce schválit zveřejnění záměru odprodeje části
pozemku parc. č. 2088/3, ostatní plocha v k. ú. Lichnov u Nového Jičína – žadatel
Radek Tobiáš, trvale bytem Lichnov 244, 742 75 Lichnov
11/51 Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce schválit Smlouvu o provozování mezi
kabelovým operátorem CORSAT, s.r.o., se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici 18,
IČ:25847112, jako provozovatelem a majitelem kabelové sítě Obec Lichnov, Lichnov
90, 742 75, IČ:00298115.
12/51 Rada obce schválila Plán práce Rady obce na II. pol. Roku 2013.
13/51 Rada obce schválila program 15. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov s datem
konání 27. 06. 2013
14/51 Rada obce schválila Dodatek č. 6 – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě
č.p. 125 do 31.12.2013 – nájemce: Ing. Ignác Kaša, nar. 21. 7. 1957, Dolní 440,
744 01 Frenštát p. R..
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15/51 Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce schválit Závěrečný účet obce Lichnova za
rok 2012.
16/51 Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření č. 2 r. 2013
17/51 Rada obce schválila přepracování projektové dokumentace z roku 2002 na
chodníkové těleso délky 302,6m, včetně nasvětleného přechodu pro chodce (od domu
č.p. 166 po křižovatku na „Okluku“) a chodníkové těleso k Mateřské škole délky
280m, včetně lávky přes vodní tok firmou Projekční a inženýrská činnost, Ing.
Jaroslav Groman, Bezručova 879, 742 13 Studénka, IČ:11180137.

Ing. Aleš Mičulka
starosta

Stanislav Keller
místostarosta
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