U s n e s e n í z 1. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 6. 11. 2006
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RO zřizuje pro volební období 2006/2010 tyto komise rady:
• komisi finanční
• komisi služeb
• kultury a sportu
• SPOZ
• komisi OVP a pro projednávání přestupků
• komisi výstavby (na dobu určitou do 31. 12. 2006)
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RO jmenuje předsedy a členy těchto komisí rady:
• komise finanční – předseda p. Ing. Jiřina Bartošová
• komise služeb – předseda p. Stanislav Keller
• komise kultury a sportu – předseda p. Tomáš Milata
• SPOZ – předseda p. Zdeňka Švrčková
• komise OVP a přestupková – předseda p. JUDr. Rak Jiří, členové p. Anna
Tonková, Ing. Jiří Holub, Stanislav Jalůvka a Ladislav Kocián
• komise výstavby – předseda p. Božena Kuchařová, členové p. Jaroslav Holub a
Marián Lukeš
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Rada obce schvaluje pro volební období 2006/2010 jako oddávající:
• starostu p. MUDr. Josefa Šimíčka a
• místostarostku p. Ing. Jiřinu Bartošovou (v souladu s platnými právními předpisy)
• a dále členku RO p. Zdeňku Švrčkovou
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Rada schvaluje Jednací řád rady obce Lichnov a současně ruší Jednací řád RO ze dne
9.12.2002.
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Rada obce schvaluje složení inventarizačních komisí k provedení periodické
inventarizace majetku obce v r. 2006, viz příloha.
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Rada obce schvaluje pro volební období 2006/2010
členy RO p. MUDr. Josefa Šimíčka, Ing. Jiřinu Bartošovou, Tomáše Milatu, Stanislava
Kellera a pracovníka obce p. Mariána Lukeše k oprávnění použití a řízení služebního
osobního vozidla pro služební účely (za předpokladu vykonávané funkce nebo
pracovního poměru).
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Rada obce schválila přijetí finanční dotace na r. 2006 z prostředků Moravskoslezského
kraje – dotačního titulu „Program obnovy a rozvoje venkova“ na stavbu realizovanou
v r. 2006 „Most přes Lichnovský potok - rekonstrukce mostu ev.č. 1b-M6 přes
Lichnovský potok“ a současně pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnuté
dotaci.
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Rada obce souhlasí na dobu neurčitou s bezplatným parkováním 1 soukromého
osobního vozidla p. Jaromíra Kašpárka, Lichnov č. 124 na pozemku při místní
komunikaci, pasp. č. 33 c za podmínek, uvedených v zápisu z dnešního jednání RO.
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Rada obce souhlasí s realizací dopravního zrcadla ve středu obce u mostu při sjezdu na
MK (ke hřišti a ZŠ).

10/1 Rada obce doporučuje ZO ke schválení prodej a koupi pozemků dle GP 825-152/2006
ze dne 13. 10. 2006 za cenu 25,- Kč/m2 s tím, že záměr odprodeje bude oznámen na
úřední desce OÚ.
11/1 Rada obce ukládá předsedům komisí rady předložit RO ke schválení návrhy na
jmenování členů jednotlivých komisí.
Z: p. Ing. Bartošová, Zd. Švrčková,
T. Milata a St. Keller
T: do příští RO – 27. 11. 2006
12/1 RO ukládá finanční komisi připravit na jednání RO návrhy úpravy rozpočtu r. 2006,
rozpočtu r. 2007 a stanovení výše poplatku za odpady na r. 2007 (výpočet v souladu
s platnými zákonnými předpisy v návaznosti na skutečnost r. 2006).
Z: p. Ing. Bartošová
Z: 27. 11. 2006

MUDr. Josef Šimíček
starosta

Ing. Jiřina Bartošová
místostarostka

