Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce lichnov, konaného dne 21. 12. 2006
1/2

ZO schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od ustavujícího zasedání ZO

2/2

ZO schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Lichnov

3/2

ZO schvaluje Program rozvoje obce Lichnov na volební období 2006/2010

4/2

ZO v souladu s § 84, odst. 2, písem. m) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění,
zřizuje kontrolní výbor a finanční výbor ZO a volí:
do funkce předsedy kontrolního výboru p. Jana Kahánka
do funkce člena kontrolního výboru
p. Marii Babincovou
p. Ing. Romana Fialu
do funkce předsedy finančního výboru p. Ing. Blanku Kučerovou
do funkce člena finančního výboru
p. Pavla Špačka
p. Naděždu Tichavskou

5/2

ZO v souladu s § 84, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a ve znění platného nařízení vlády stanovuje měsíční výši odměn
neuvolněným členům zastupitelstva obce s platností od 1. 12. 2006 pro funkci:
místostarosta+předseda komise
6 200,- Kč
člen RO+předseda komise
1 950,- Kč
a s platností od 1. 1. 2007 pro funkci:
předseda kontrolního výboru, finančního výboru

1 110,- Kč

6/2

ZO schvaluje úpravu rozpočtu r. 2006 na celkovou výši 20 015,6 tis. Kč

7/2

ZO souhlasí řešit vzniklou ztrátu v hospodaření za r. 2005 u příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Lichnov (i s případ. ztrátou za r. 2006) v rámci rozpočtu r. 2007 nařízením
odvodu konkrétní částky z investičního fondu do rozpočtu obce s následným převodem
těchto účelových prostředků.

8/2

ZO schvaluje v souladu se zákony č. 565/1990 Sb., č. 128/2000 Sb. a v návaznosti na
platnou OZV č. 4/2005 místní poplatek na rok 2007 za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve výši 360,- Kč na kalendářní rok a poplatníka (čl. 12 OZV č. 4/2005);
konkrétní výpočet sazby uvedeného poplatku je uveden v zápisu z dnešního zasedání
ZO.

9/2

ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na r. 2007 v celkové výši 10 121 tis. Kč

10/2 ZO schvaluje v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění,
převody pozemků:
a) – prodej pozemků p. č. 2050/48, odst. plocha, o výměře 133 m2 a p. č. 308/6, ost.
plocha, o výměře 3 m2 za cenu 25,- Kč/m2 manželům Jaroslavu a Albíně
Bačovým, bytem Lichnov č. 225

- koupi pozemku p. č. 307/4, zahrada, o výměře 27 m2 za cenu 25,- Kč/m2 od
vlastníků – manželů Jaroslava a Albíny Bačových, bytem Lichnov č. 225, vše
v k.ú. Lichnov u Nového Jičína, dle GP č. 825-152/2006
b) prodej části pozemku p. č. 2088/3, dílu e), ost. plocha, ost. komunikace, o výměře
46 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, dle GP č. 787-64/2005 za cenu 25,- Kč/m2
Petru Pustějovskému a Anně Pustějovské, oba bytem Lichnov č. 126

MUDr. Josef Šimíček
starosta

Ing. Jiřina Bartošová
místostarostka

Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 21. 12. 2006
Přítomni: dle presenční listiny
Omluven:
---Neomluven: ---Zahájení: 18.00 hod.
Ukončení: 19.45 hod.
Program: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení
Volba návrhové komise
Volba ověřovatelů zápisu
Plnění usnesení předcházejícího ZO
Zpráva o činnosti RO od ustavujícího zasedání
Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce
Program rozvoje obce na volební období 2006/2010
Zřízení kontrolního a finančního výboru, volby předsedů a členů
Schválení výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZO
Návrh úpravy rozpočtu r. 2006
Návrh rozpočtu r. 2007
Převody pozemků
Diskuse
Usnesení
Závěr

1.

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce p. MUDr. Šimíček přivítáním všech
přítomných členů ZO i občanů a dále toto jednání řídil. Konstatoval, že je přítomno všech
15 členů ZO, čímž je ZO usnášení schopné. Dále přednesl návrh programu, ze kterého
byl oproti pozvánce vypuštěn bod – prodej akcie SMP,a.s. (jedná se pouze o l akcii,
kterou obec vlastní; nabídka ke koupi těchto akcií byla časově omezena, k dnešnímu datu
již nelze nabídku akceptovat). Předložený návrh programu výše uvedený byl jednohlasně
schválen. 15/-/-

2.

Do návrhové komise byli jednohlasně schváleni p. Švrčková Zdeňka, Ing. Mičulka Aleš a
Milata Tomáš. 15/-/-

3.

Ověřovateli zápisu byli jednohlasně schváleni p. Kahánek Jan a Keller Stanislav.

4.

Starostou p. MUDr. Šimíčkem bylo konstatováno, že usnesením z ustavujícího zasedání
ZO nebyly uloženy žádné úkoly.

5.

Zprávu o činnosti RO od ustavujícího zasedání ZO přednesl p. MUDr. Šimíček. Jednání
RO se konala za 100 % přítomnosti členů RO. RO odsouhlasila pro stávající volební
období jako oddávající (ze zákona starosta, místostarosta) a dále členku RO p.Švrčkovou
Zdeňku, schválila oprávnění k řízení služebního vozidla pro služební potřeby;

odsouhlasila přijetí finanční dotace z KÚ MSK – program rozvoje a obnovy venkova ve
výši 200 tis. Kč na stavbu „most ev.č. l b-M6“ ve středu obce, projednala žádost manželů
Bačových o prodej a koupi části pozemků dle předloženého GP – záměr odprodeje
vyvěšen na úřední desce – dále viz program dnešního ZO. V souladu se zákonem č.
128/2000 Sb. ustavila komise rady: finanční, kultury a sportu, služeb a komunikací
SPOZ, OVP a KPPP, a komisi výstavby s platností do 31. 12. 2006 vzhledem k novému
stavebnímu zákonu od 1.1.2007. Současně jmenovala předsedy a členy těchto komisí.
Projednala a odsouhlasila předložený návrh smlouvy s fa Corsat k provozování KT
s platností od 1. 1. 2007 včetně změn a rozšíření programové nabídky a snížení poplatků
pro uživatele KT.
Odsouhlasila dodatek k dohodě o poskytnutí finančního příspěvku pro Domov důchodců
ve Frenštátě p. R.- možnost čerpání do 31. 7. 2007. Uložila projednat možnost výstavby
oboustranné autobusové zastávky v souvislosti s rekonstrukcí „Zemanova mostu“ a
zpoplatnění pronájmu obecních pozemků při této stavbě (investor Správa silnic MSK).
Doporučila ZO ke schválení návrh měsíčních odměn neuvolněným funkcionářům,
členům ZO, návrh na složení kontrolního a finančního výboru. Projednala žádost
Pustějovských, Lichnov č. 126 o odprodej části pozemku dle GP za účelem uvedení do
souladu skutečného stavu se stavem v KN, záměr oznámen na úřední desce OÚ.
RO byla seznámena se současným stavem v zásobování pitnou vodou na Horních
drahách (přípojky zkolaudovány, uzavřeny smlouvy se SmVaK), v r. 2007 dořešit
vyřazení starého stávajícího řadu z majetku obce.
Odsouhlaseno uzavření smlouvy na zajištění ostatní dopravní obslužnosti na r. 2007 za
stejných podmínek jako v předcházejícím období, souhlas s uzavřením dodatku na r.
2006 na úhradu ztráty dopravci ze zůstatku minulých let.
Vzhledem ke změně praktického lékaře od 1. 1. 2007 na zdravot. středisku Lichnov RO
odsouhlasila ve smyslu stávající dohody ponechání lékařského přístroje (EKG) na ZS
Lichnov s právem dalšího užívání novým obvod. lékařem.
Vzala na vědomí celoobecní plán kulturních, sportovních a společenských akcí na r.
2007; doporučila způsob řešení ztráty hospodaření ZŠ za r. 2005, viz dnešní jednání ZO,
ponechání stávající výše poplatku za „odpady“ na r. 2007, tj. 360,- Kč/rok /poplatníka
(dle OZV) v návaznosti na provedenou kalkulaci poplatku dle platných předpisů (položka
a) 167,- Kč, položka b) 193,- Kč = 360,- Kč).
Podrobně se zabývala návrhem úpravy rozpočtu r. 2006 i návrhem rozpočtu na r. 2007,
projednala návrh Programu rozvoje obce na volební období 2006/2010; byla seznámena
s problematikou „pasport kanalizací“ v návaznosti na žádost obce o povolení
provozování ve smyslu platných předpisů; s PD na rekonstrukci sociálního zařízení
v objektu čp. 90. Odsouhlasila uzavření smlouvy s fa ON-OK Libina k provedení
interního auditu hospodaření obce a kontroly hospodaření v ZŠ (obdobná smlouva byla
uzavřena i pro r.2006).
Dále se RO zabývala dopravní situací včetně dopravního značení ve středu obce,
zajištěním a umístěním nových informačních skříněk; uskutečněno úvodní jednání s NFC
Lichnov, další je dohodnuto na 2/07.
6.

K předloženému znění Jednacího řádu ZO Lichnov nebyly vzneseny žádné připomínky.

7.

Starosta p. MUDr. Šimíček podrobně a konkrétně seznámil všechny přítomné s návrhem
Programu rozvoje obce na období 2006/2010 a současně vyzval k možnosti doplnění
nebo rozšíření tohoto dokumentu. K předloženému „Programu“ nebyly vzneseny žádné
připomínky nebo náměty k jeho doplnění.

8.

Návrh, aby kontrolní i finanční výbor byl tříčlenný a o kandidátech bylo hlasováno
v pořadí, jak budou navrženi, byl jednohlasně přijat. 15/-/Finanční výbor byl zvolen ve složení:
předseda – Ing. Blanka Kučerová,
členové: Pavel Špaček, Naděžda Tichavská 15/-/Kontrolní výbor ve složení:
předseda – Jan Kahánek,
členové: Ing. Roman Fiala, Marie Babincová
15/-/-

9.

K předloženému návrhu na výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZO, tj.
místostarostovi, členům RO se souběžným výkonem funkce předsedy komise a
předsedům výborů, viz usnesení z dnešního jednání ZO, nebyly vzneseny žádné
připomínky nebo pozměňující návrhy.

10. Místostarostka Ing. Bartošová přednesla návrh úpravy rozpočtu r. 2006 (viz příloha
zápisu) na celkovou částku 20 015,6 tis. Kč se stručným komentářem k jednotlivým
úpravám, který doplnil i starosta p. MUDr. Šimíček (nižší čerpání úvěru). K navržené
úpravě rozpočtu r. 2006 nebyly vzneseny žádné připomínky.
Příjmy: celkem
+ 115,1 tis. Kč
kap. 8 – financování - most střed
+ 350,2
úvěr – most střed
- 875,0
Celkem příjmy
20 015,6 tis. Kč
Výdaje: silnice
pitná voda
kanalizace
kultura
rozhlas, televize, internet
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby
komunální odpady
veřejná zeleň
hasiči
místní správa
výstavba inženýrských sítí
Celkem náklady

- 1 126,9 tis. Kč
+
1,5
- 169,3
+ 18,0
+ 28,6
+
2,3
+ 85,7
+ 87,5
5,6
54,0
24,0
20,3
+ 20,4
+ 790,1
+ 918,3
20 015,6 tis. Kč

11. Taktéž s návrhem vyrovnaného rozpočtu na r. 2007 v celkové výši 10 121 tis. Kč
seznámila přítomné místostarostka Ing. Bartošová; v daňových příjmech uvažováno
v souladu s rozpočtovým výhledem s ročním navýšením cca 4– 5 %, dle posledních
informací z KÚ – předpoklad daňových příjmů na úrovni r.2006. K návrhu rozpočtu
nebyly vzneseny připomínky.
Starosta p. MUDr. doplnil o některé konkrétní údaje především v oblasti výstavby, oprav
a údržby majetku: např. oprava lávky na „Vídeňské, PD na chodník u „Zemanova
mostu“, oprava MK a dopravní značení, pasport kanalizace, stavební úpravy klubovny a
možnosti zakoupení promítacího přístroje, hřiště – údržba, sekačka, studie bytové
zástavby v návaznosti na ÚP (l lokality), studie VO ve středu obce, rekonstrukce
sociálního zařízení v čp. 90, informační skříňky, opravy a údržba (moštárna).

12. Starosta p. MUDr. Šimíček předložil návrh na odprodej konkrétních části pozemků
manželům Jaroslavu a Albíně Bačovým, Lichnov č. 225 a Petru a Anně Pustějovským,
Lichnov č.126 a koupi části pozemku od výše uvedených manželů Bačových dle
předložených GP za cenu 25,- Kč/m2 tak, jak je uvedeno v usnesení ZO. Odůvodnění
prodeje a koupě uvedeno výše, ve zprávě o činnosti RO. Nebyly vzneseny žádné
námitky.
13. DISKUSE
p. Šrubař L. - dle jeho názoru nepoměr mezi množstvím odpadů z jednotlivých
domácností a výši poplatku za odpady, zda nelze volit jiný způsob úhrady za odvoz
popelnic (konkrétně z vlastní domácnosti minimální množství odpadů).
Starosta p. MUDr. Šimíček – poplatek určován v souladu s platnými zákony, zákon
umožňuje až částku 500,- Kč
p. Keller St., p. Švrčková Zd. – v poplatku jsou náklady i na likvidaci dalších komodit
odpadů, nejen za odvoz popelnic; poplatek není určitě nejvyšší (laicky přepočítáno – l,Kč na den a osobu).
p. Tichavská E. – dotaz k zabezpečení lékařské péče na r. 2007 na zdravotním středisku
v Lichnově a určité záruky především pro starší občany, za r. 2006 vyjádřila určité
výhrady k úrovni této péče.
Starosta p. MUDr. Šïmíček – od 1.1.2007 nastupuje nová obvodní lékařka, ordinační
hodiny stanoveny na každý pracovní den, uskutečněno společné jednání na OÚ.
p. Špaček M. – problematika posílení elektrorozvodů v lokalitě „Raj“, zda je možnost
posílení stávající trafostanice (nepřidělen limit pro elektrické vytápění ve stávajícím RD),
požádal o pomoc v jednání – OÚ – ČEZ.
Starosta p. MUDr. Šimíček – jednání s pracovníky ČEZ – výstavba nové trafostanice
výhledově v případě nové bytové zástavby v této lokalitě (v rámci ÚP – např. „Bartoška“,
apod.); zjistit případné nové informace a stanovisko ČEZ.
p. Tichavský Sv. – poukázal na problematiku dopravy ve středu obce, včetně autobusové
zastávky, v souvislosti s výstavbou mostu, značnou nespokojenost občanů, způsob
dodatečného odstraňování závad (zvýšené náklady). Dále upozornil na dosud
nezkolaudované chodníkové těleso v dolní části obce – nepovažuje za nutné souběžně
řešit výkup těchto pozemků.
Uzavření smlouvy na provádění interního auditu je dle jeho názoru zbytečné – činnost
finančního výboru, dostatečná odbornost předsedkyně FV.
Rozpočtované náklady na KT v r. 2007 – vysoké; instalace čističe vzduchu
v restauračních prostorách „Na obecní“ – proč, poukázal na platnost a dodržování
zákona k zákazu kouření.
Starosta p. MUDr. Šimíček – zabránění parkování osobních vozidel před pohostinstvím
na místě autobus. zastávky, nájezd z mostu směrem ke hřišti – dostatečná šíře - 10 m,
bude posouzena úprava nájezdu pravé strany ve směru od Štramberka;
chodník – v současné době je k dispozici GP, dokončuje se ověření vlastníků parcel
k provedení kolaudace a současného výkupu pozemků;
potřebnost provedení interního auditu prověřena (smlouva byla uzavřena již pro r. 2006)
– poukázal na výsledky auditu za r. 2002;
KT (návrh komise kultury a sportu) – rozšíření KT v lokalitě „Raj“ – 70 tis. Kč;
čistička vzduchu v pohostinství - pevné zabudování – součást zařízení těchto nebytových
prostor.
p. Veselka J. – co bude dále s přeložkou potůčku
Práce budou pokračovat i v r. 2007 – dle klimatických podmínek.

p. Pleskot P. - promítací zařízení (projektor) umístit spíš např. do ZŠ pro využití při
výuce a dále zda se bude pro zimní období odstraňovat retardér na MK na Štramberk.
Kulturní komise neodsouhlasila tento požadavek Klubu důchodců (projektor).
S odstraněním retardéru nebylo uvažováno.
p. Tichavský Sv. – ještě k dopravě na mostě – směrem ke hřišti jezdí i autobusy, nákladní
vozidla (kamiony); dále oponoval k poznámce o auditu za r. 2002 a poukázal na výsledky
auditu za další léta 2003 – 2005.
Starosta p. MUDr. Šimíček – doprava autobusy v době fotbalové sezóny – 15x do roka.
p. Pleskot P. – nesouhlasí s tímto názorem – četnost minimálně 4 x vyšší (žáci,
benjamínci atd.), proč je neustále obhajována dopravní situace ve středu obce
p. Švrčková Zd. – v minulém volebním období 5 členů rady a další zastupitelé - proč
situaci a nepřipomínkovali a neřešili.
p. Tichavský Sv. – jednoznačně oponuje této neoprávněné připomínce, bylo
poukazováno a připomínkováno jak na jednání RO, tak na zasedání ZO (včetně umístění
zastávky).
p. Ing. Mičulka A. – otázka instalace časomíry na hřišti – nutnost realizovat jakékoliv
nařízení fotbalového svazu ?
p. Tichavský Sv. – na všech podobných hřištích časomíra instalována; postupně bude
nutno řešit některé další otázky – např. velikost kabin, prostor pro ošetřovnu,… snaha o
zvýšení úrovně.
14. Návrh usnesení z dnešního zasedání ZO, přednesený p. Švrčkovou, byl jednohlasně
schválen. 15/-/15. Závěrem dnešního jednání ZO starosta p. MUDr. Šimíček poděkoval všem přítomným
za účast, popřál příjemné prožití vánočních svátků, rodinnou pohodu a v novém roce
hodně zdraví, úspěchů i energie do další činnosti.
Zapsala:

Ověřovatelé zápisu:

……………………………..
Jan Kahánek

………………………………
Stanislav Keller

……………………………
MUDr. Josef Šimíček
starosta

