U s n e s e n í z 3. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 18.12. 2006
1/3 RO jmenuje složení – členy komisí rady:
· komise finanční: – p. Eva Tichavská, Ing. Aleš Mičulka
· SPOZ – p. Květa Jurková za odstoupivši členku p. Mgr. Lenku Davidovou (k
31.12.2006)
2/3 Rada obce ukládá prověřit v rámci rozpočtu r. 2007 možnost poskytnutí finančních
prostředků na zakoupení a instalaci časomíry na hřišti kopané.
Z: Ing. J. Bartošová
T: ihned
3/3 Rada obce schvaluje plán práce RO na I. pololetí 2007
4/3 Rada obce doporučuje ZO ke schválení
· návrh úpravy rozpočtu na r. 2006
· návrh rozpočtu r. 2007
· Program rozvoje obce na období 2006/2010
· místního poplatku za „odpady“ na r. 2007 ve výši 360,- Kč, tj. na úrovni r. 2006
5/3 Rada obce doporučuje řešit celkovou částku ztráty, tj.za r. 2005 a případ. r.2006,
v hospodaření ZŠ nařízením odvodu z investičního fondu s následným převodem těchto
účelových prostředků v průběhu I. pololetí 2007.
6/3 RO bere na vědomí celoobecní plán kulturních, sportovních a společenských akcí na
r.2007.
7/3 RO ukládá prověřit cenové nabídky na informační skříňky, případně odpadkových košů,
u dalších výrobců.
Z: p. Keller
T: do příští RO
8/3 Rada obce schvaluje ve smyslu dohody uzavřené mezi Obcí Lichnov a p. MUDr. Janem
Harabišem ze dne 21. 10. 2002 (o příspěvku na pořízení lékařského přístroje – EKG)
ponechání tohoto přístroje v místním zdravotním středisku s právem využívání novou
obvodní lékařkou od 1. 1. 2007.
9/3 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy na zajištění ostatní dopravní obslužnosti a
provedení platby na úhradu prokazatelné ztráty na r. 2007.
Současně přijala kladné stanovisko k uzavření dodatku ke smlouvě o úhradě
prokazatelné ztráty za r. 2006 dopravci TQM-holding,s.r.o., Opava, a to ze zůstatku
finančních prostředků minulých let.

MUDr. Josef Šimíček
Ing. Jiřina Bartošová
starosta
místostarostka
Obec Lichnov, 742 75 Lichnov 90, okres Nový Jičín

V ý p i s z usnesení z 3. jednání Rady obce Lichnov, ze dne 18. 12. 2006
Rada obce schvaluje ve smyslu dohody uzavřené mezi Obcí Lichnov a p. MUDr. Janem
Harabišem ze dne 21. 10. 2002 (o příspěvku na pořízení lékařského přístroje – EKG)
ponechání tohoto přístroje v místním zdravotním středisku s právem využívání novou
obvodní lékařkou od 1. 1. 2007.

V Lichnově 20. 12. 2006

MUDr. Josef Šimíček
starosta
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