Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 24. 6. 2010

1/21 ZO schvaluje činnost rady obce od 20. zasedání ZO.
2/21 ZO schvaluje zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZO za období r. 2009
3/21 ZO schvaluje zprávu o plnění Programu rozvoje obce na období 2006/2010
4/21 ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce na r. 2010 – rozpočtové opatření č. 2 - v rozsahu
dle zápisu z 21. zasedání ZO na celkovou výši 25 286,8 tis. Kč.
5/21 ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí investičního úvěru Obci Lichnov do
maximální výše 10 mil. Kč od České spořitelny, a.s. pro realizaci investiční akce
„Odkanalizování obce Lichnov“ s 10 letou dobou splatnosti.
6/21 ZO schvaluje v souladu s § 85, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastavení níže uvedeného nemovitého majetku
obce za účelem poskytnutí návratné finanční výpomoci od Státního fondu životního
prostředí pro realizaci stavby „Odkanalizování obce Lichnov“:
st. par. 133/1 s budovou čp. 40, st. par. 133/2, st. par. 223 s budovou čp. 90, st. par. 235
s budovou čp. 210, st. par. 310 s budovou čp. 125, st. par. 487 s budovou čp. 286, st.
par. 553 s budovou bez čp., st. par. 607 s budovou bez čp., st. par. 608 s budovou bez
čp.; par. č. 296/1, 297/1, 297/2, 297/4, 2056/2, vše ost. plocha a PK par. č. 1839/3,
1839/6, 1840/1, 1840/2, 1840/3, 1840/4, 1841/1, 1841/3, 1841/4, 1842/1d2, 1842/1d3,
1842/1d4, 1842/2d2, 1842/3d2, 1842/3d3, 1876d2, 1876d3, 1876d4, sloučené do
par.č. KN 1841/3.
7/21 ZO schvaluje v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, pro příští volební období dosavadní počet, tj. 15 členů
zastupitelstva obce.
8/21 ZO bere na vědomí zprávu o činnosti komise pro projednávání přestupků a ochrany
veřejného pořádku za uplynulé období r. 2009/2010
9/21 ZO bere na vědomí informativní zprávu k aktuálnímu stavu připravenosti výstavby
„Odkanalizování obce Lichnov“.
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