U s n e s e n í ze 32. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 9.6. 2008
1/32 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy na bezúplatný pronájem vymezené části
pozemku p. č. 2142 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína na dobu určitou 10 let
p.Květoslavu Kneblovi, bytem Lichnov č. 363, majiteli sousedícího pozemku a
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
2/32 Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném břemenu s ČEZ Distribuce, a.s.,
IČO: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p. č. 2093/1 v k. ú. Lichnov u
Nového Jičína v rozsahu dle GP č. 881-376/2007 za účelem vedení elektrické přípojky
NN a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
3/32 RO bere na vědomí zprávu o činnosti
- organizační složky obce Klubu důchodců
- komise rady obce - Sboru pro občanské záležitosti
4/32 RO doporučuje ZO v rámci vyhodnocení nabídek veřejných zakázek ke schválení a
uzavření smlouvy o dílo
s fa S-Invest CZ,s.r.o., Kaštanová 496/123a, Brno na „provedení zadávacího řízení na
zhotovitele stavby kanalizace obce a ČOV“,
s fa IREA, s.r.o., Radniční 4, Šumperk na „inženýrská a investorská činnost při
výstavbě kanalizace obce a ČOV“.
5/32 RO souhlasí s zhotovitelem stavby „zřízení nového vedení elektrické přípojky do
skladu OÚ“ dle schválené projektové dokumentace a dle předložených nabídek - fa
Engamont, s.r.o., Mariánská 259, Frenštát p. R.
RO schvaluje na základě provedené kalkulace cenu vodného ve stávající výši, tj. 17,Kč/m3.
6/32 RO doporučuje ZO v rámci úpravy rozpočtu obce schválení dotace ve výši 300 tis. Kč
a půjčky ve výši 400 tis. Kč pro organizaci Orel, jednota Lichnov za účelem dostavby
víceúčelového hřiště v r. 2008.
7/32 RO dává kladné stanovisko k návrhu KÚ MSK Ostrava k možnosti odkoupení
nemovitosti zdravotního střediska v Lichnově.
8/32 RO ukládá finanční komisi pro 12. zasedání ZO připravit v souladu s jednáním RO
návrh úpravy rozpočtu r. 2008 – rozpočtová opatření.
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