U s n e s e n í z 2. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 27. 11. 2006

1/2

RO jmenuje složení – členy těchto komisí rady:
· komise služeb – p. Mgr. Nohel Milan, Lukeš Petr, Pleskot Pavel
· komise kultury a sportu – p. Suda Zdeněk, Daněček Miroslav, Mičulka Pavel a
Drozd Jiří
· SPOZ –
p. Tichavská Eva, Koudeláková Anastázie, Hanzelková Eliška,
Kahánková Vlasta, Mgr. Žižlavský Jan, Reková Zdeňka, Mgr. Davidová Lenka

2/2

Rada obce souhlasí se stanovením odměny za výkon funkce předsedovi komise
přestupkové a OVP v částce 16 000,-Kč/ročně.

3/2

Rada obce schvaluje úpravu smlouvy o provozování KT s fa Corsat Nový Jičín včetně
stanovení účastnických poplatků dle programových nabídek s platností od 1. 1. 2007.

4/2

Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy s auditorskou firmou k provedení interního
auditu hospodaření obce a příspěvkové organizace v r. 2007 s tím, že náklady budou
zapracovány a schváleny v rozpočtu r. 2007.

5/2

Rada obce souhlasí s dodatkem smlouvy na poskytnutý finanční příspěvek Domovu
důchodců ve Frenštátě p. R. – prodloužení termínu vyúčtování čerpání o l rok.

6/2

Rada obce doporučuje ZO ke schválení
· výši měsíčních odměn neuvolněným funkcionářům ZO
- místostarosta – předseda finanční komise
6 200,- Kč
- člen RO – předseda komise
1 950,- Kč
- předseda výboru
1 110,- Kč
·

přijetí nabídky na odkoupení l akcie SmP za nabídnutou tržní cenu 4 362,- Kč

·

prodej pozemku p.č. 2088/3, díl e) s tím, že odprodeje bude oznámen na úřední
desce OÚ.
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RO navrhuje ZO složení kontrolního výboru – p. Kahánek Jan, Babincová Marie,
Ing.Fiala Roman,
finančního výboru – Ing. Kučerová Blanka, Špaček Pavel, Tichavská Naděžda
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RO ukládá komisi kultury a sportu zpracovat a předložit RO a ZO „ Plán kulturních
akcí na r. 2007“ .
Z: p. Milata Tomáš
T: do 18. 12. 2006

9/2

RO ukládá finanční komisi připravit návrh
· úpravy rozpočtu r. 2006
Z: Ing. Bartošová Jiřina

T: do 10. 12. 2006
·
·

rozpočtu r. 2007
Z: Ing. Bartošová Jiřina
na stanovení výše poplatku „za odpady“ na r. 2007 (provedení kalkulace v souladu
s platnými předpisy)
Z: Ing. Bartošová Jiřina
T: do 18. 12. 2006

10/2 RO ukládá prověřit a projednat možnosti výstavby nové oboustranné autobusové
zastávky souběžně s rekonstrukcí „Zemanova mostu“ a podmínky k uzavření smlouvy
s investorem stavby Správa silnic MSK o pronájmu (dočasném záboru) pozemků ve
vlastnictví obce po dobu realizace.
Z: starosta obce
T: do 31.prosince 2007
11/2 RO nesouhlasí s vyhlášením záměru nového pronájmu nebytových prostor – areálu
„DIO“ (viz stanovisko a závěry uvedené v zápisu z jednání RO).

MUDr. Josef Šimíček
starosta

Ing. Jiřina Bartošová
místostarostka

