Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 10.5.2007

1/4 ZO schvaluje činnost rady obce od 3. zasedání ZO.
2/4 ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce na r. 2007 v rozsahu dle zápisu ze 4. jednání ZO na
celkovou výši 10 942,2 tis. Kč.
3/4 ZO schvaluje v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, koupi
pozemků v k. ú. Lichnov u Nového Jičína:
• p.č. 347/9, trvalý travní porost, o výměře 10 m2
• p.č. 347/8, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 579 m2
za cenu 20,- Kč/m2 od vlastníka p. Ludmily Jalůvkové, bytem Lichnov č. 185
4/4 ZO neschvaluje – zamítá prodej pozemků z majetku Obce Lichnov v k. ú. Lichnov u
Nového Jičína: - p. č. KN 495/3, trvalý travní porost, o výměře 3 670 m2 ,
- p. č. KN 495/2, ost. plocha, o výměře 1 553 m2 ,
- p.č. PK 495 o výměře 3 380 m2 , tj. celkem 8 603 m2 .
5/4 ZO bere na vědomí informace k dalšímu postupu činnosti ke zpracování územního plánu
obce Lichnov.
6/4 ZO určuje v souladu s § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění,
starostu obce p. MUDr. Josefa Šimíčka pro spolupráci, ve smyslu § 53, odst. l výše
citovaného zákona, s MěÚ Frenštát p. R., odborem výstavby, který je pořizovatelem
územního plánu obce Lichnov.
7/4 ZO ukládá Radě obce prověřit prostřednictvím komise pro rozvoj a estetizaci obce stav
připravenosti projektové dokumentace v návaznosti na stávající legislativu a
majetkoprávní vztahy pro realizaci výstavby celoobecní kanalizace.
Z: RO
T: do 30. 9. 2007
8/4 ZO doporučuje radě obce urychleně dořešit stávající situaci pronájmu nebytových
prostor v areálu „DIO“ (současný nájemce BECK-International – další zájemci) a o
výsledku informovat ZO.
Z: rada obce

MUDr. Josef Šimíček
starosta

Zdeňka Švrčková
členka RO

