U s n e s e n í z 11. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 14. 5. 2007

1/11

Rada obce schvaluje přijetí finanční dotace z prostředků Moravskoslezského kraje –
dotačního titulu „Program obnovy a rozvoje venkova 2007“ na realizaci stavby
„Zřízení parkoviště u budovy obecního úřadu včetně bezbariérového přístupu do
budovy a opravy chodníků, a rekonstrukce sociálního zařízení v budově OÚ“ a
současně pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

2/11

Rada obce schvaluje přijetí finanční dotace z prostředků Moravskoslezského kraje –
dotačního programu „Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích
(DSH_6)“ na realizaci projektu „Řešení dopravní infrastruktury v obci Lichnov“
s možností čerpání dotačních finančních prostředků do 31. 12. 2008 a současně
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

3/11

RO schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Urbanistickým střediskem Ostrava na
dopracování územního plánu obce v souladu s platným stavebním zákonem.

4/11

RO schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu se SmVaK Ostrava na přeložku
vodovodu dle GP č. 850-63/2007.

5/11

RO ukládá komisi PPP a OVP zajistit aktualizaci stávajícího pasportu místních
komunikací po dokončení realizace projektu „Řešení dopravní infrastruktury v obci
Lichnov“.
Z: p. JUDr. Rak

6/11

Rada souhlasí s úhradou nákladů na opravy a údržbu TKR ve výši 30 tis. Kč
v souladu s rozpočtem obce s tím, že další vyhodnocení bude provedeno za 3 měsíce
– dle aktuální situace posoudit i nutnost případného zvýšení měsíčních poplatků.

7/11

Vzhledem k problematice výkupu pozemků od občanů (soukromé pozemky pod
chodníkem a část. i silnicí) RO navrhuje ZO realizovat odkoupení pozemků za
odhadní cenu.

8/11

RO ukládá k dořešení věcného břemene na pozemcích v „průmyslové zóně“ požádat
o geometrické zaměření, předložení návrhu smlouvy a odhadu fa KOBZA-WOOD
Kopřivnice, jako oprávněného z věcného břemene.
Z: starosta p. MUDr. Šimíček

9/11

Rada obce přijala zamítavé stanovisko k možnosti bezúplatného převodu ideální ½
kulturní památky „Sloupu se sochou P. Marie“ do majetku obce.

10/11

Rada obce souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s p. Šálkovou Blaženou na
nebytové prostory v čp. 125 s 3 měsíční výpovědní lhůtou v souladu se zněním
nájemní smlouvy, tj. k 31. 8. 2007, čímž se nevyhovuje žádostí nájemce o ukončení
nájemní smlouvy dohodou k 31. 7. 2007.

11/11

RO souhlasí s umístěním sázkového přístroje SYNOT v pohostinství „Na obecní“
s tím, že nájemce restaurace bude plně zodpovídat za jeho řádný provoz v souladu

s platnými právními předpisy.
12/11

RO ukládá zjistit podmínky, včetně finančních, zajištění ohňostroje na Den obce
v Lichnově u Bruntálu.
Z: p. Keller St.
T: do příští RO

MUDr. Josef Šimíček
starosta

Ing. Jiřina Bartošová
místostarosta

