Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 16. 9. 2010

1/22

ZO schvaluje činnost rady obce od 21. zasedání ZO.

2/22

ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce na r. 2010 – rozpočtové opatření č. 3 - v rozsahu
dle zápisu z 22. zasedání ZO na celkovou výši 25 446 tis. Kč.

3/22

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č.2072/10/LCD 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
a současně pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

4/22

ZO přijímá rozhodnutí k registraci Obce Lichnov jako plátce DPH s platností od
1.1.2011.

5/22

ZO ukládá zajistit všechny legislativní náležitosti k provedení registrace Obce
Lichnov jako plátce DPH u příslušného finančního úřadu v zákonných termínech.
Z: starosta, účetní obce

6/22

ZO bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Lichnov, p.o. k zahájení šk. roku
2010/2011

7/22

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za I. pololetí 2010

8/22

ZO neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části p. č. 2166 vše v k. ú. Lichnov u
Nového Jičína

9/22

ZO doporučuje pokračovat v jednání s vlastníky ohledně odprodeje části p.č. 2050/12,
p.č. 2154/1 vše v k. ú. Lichnov u Nového Jičína
Z: RO

10/22 ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku ze
dne 16. 7. 2008 uzavřené mezi Obcí Lichnov a Orlem – jednotou Lichnov, kterým se
mění ustanovení v kapitole II., bodu l) ….. „ a bezúročné půjčky ve výši 400 000,- Kč
(slovy: čtyřistatisíc korun českých), splatné do 30. listopadu 2018 v ročních splátkách
ve výši 40 tis. Kč (slovy čtyřicettisíc korun českých), splatných vždy k 30. listopadu
příslušného roku“ takto: dosud nesplacená částka ve výši 320 tis.Kč (slovy
třistadvacettisíc korun českých) a 40 tis.Kč z poskytnuté bezúročné půjčky se převádí
ve smyslu § 9, písm. h) zákona č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na
účelový finanční příspěvek, jehož použití a vyúčtování písemně předloží příjemce
poskytovateli do 30. 11. 2010.

MUDr. Josef Šimíček
starosta obce

Ing. Jiřina Bartošová
místostarosta
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