Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 29.3.2007
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ZO schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2, písm. b) závěrečný
účet obce za rok 2006 a vyjadřuje souhlas s hospodařením obce Lichnov včetně
vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu a hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Lichnov s výhradou ve smyslu Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Lichnov za r. 2006 (auditu).
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•

ZO přijímá ve smyslu § 13, odst. 1, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. nápravná
opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
obce Lichnov za r.2006 (auditu) a ukládá:
- K bodu 1.1: Plnění příjmů a výdajů rozpočtu
K závěrečnému účtu za rok 2005 budou přiřazeny chybějící sestavy dle § 17 odst.
2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb.
Termín: 31. března 2007
Zodpovídá: Tichavská Eva, účetní
- K bodu 2.1: Evidence majetku obce
Zjištěný nedostatek bude odstraněn k datu 30. června 2007
Zodpovídá: Tichavská Eva a finanční výbor ZO
- K bodu 2.3 Nabytí a převody nemovitého majetku
Smlouvy o převodu majetku budou odúčtovány v okamžiku uskutečnění účetního
případu.
Termín: průběžný
Zodpovídá: Tichavská Eva,
Holubová Ludmila
- K bodu 2.9 Inventarizace
Nedostatek na účtech 021, 022 a 031 bude napraven přeúčtováním.
Termín: 30. června 2007
Zodpovídá:Tichavská Eva a finanční výbor
Inventarizace podrozvahových účtů za rok 2006 bude provedena dodatečně.
Termín: 30. dubna 2007
Zodpovídá: Tichavská Eva a finanční
výbor
K bodu 4.2 Finanční kontrola obce
Zápis o provedené kontrole příjemců veřejné podpory za rok 2006 bude
vyhotoven do 31.března 2007.
Zodpovídá: finanční výbor
- Pro zlepšení kontroly účetnictví obce bude měsíčně předkládána finančnímu
výboru „ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních
samosprávných celků a příspěvkových organizací“.
Termín: průběžný
Zodpovídá: Tichavská Eva a finanční
výbor

• ZO ukládá starostovi obce informovat kontrolní orgán o přijatých nápravných
opatřeních a o průběhu jejich plnění.
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ZO schvaluje převedení přebytku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Lichnov za rok 2006 do rezervního fondu a následné pokrytí ztráty
z roku 2005 ve výši 46 062,24 Kč z tohoto fondu
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ZO schvaluje převedení odpisů příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Lichnov za rok 2006 ve výši 48 556,- Kč do investičního fondu této organizace
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ZO schvaluje činnost rady obce od 2. zasedání ZO.
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ZO schvaluje Kontrolní řád Obce Lichnov
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ZO schvaluje Jednací řád kontrolního výboru ZO obce Lichnov
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ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce na r. 2007 v rozsahu dle zápisu z jednání 3. ZO na
celkovou výši 10 516,2 tis. Kč.
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ZO schvaluje zprávu finančního výboru ke kontrole čerpání poskytnutých finančních
prostředků v r. 2006.

10/3 ZO obce souhlasí se záměrem nabytí pozemku p. č. 2207/32 o výměře 50 m2 v k. ú.
Lichnov u Nového Jičína (dle GP č. 835-206/2006 ze dne 17. 1. 2007) do vlastnictví
Obce Lichnov formou daru a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi
Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova
1, 702 23 Ostrava a Obcí Lichnov, se sídlem 742 75 Lichnov 90.
11/3 Zastupitelstvo obce Lichnov tímto v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. g)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, deleguje na řádnou
valnou hromadu společnosti ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194,
PSČ 742 72, IČ 25872826, konanou dne 8. 6. 2007, v níž má obec majetkovou účast,
pana Stanislava Kellera, dat. nar. 3. 6. 1977, bytem Lichnov 158 a zmocňuje ho
k tomu, aby na řádné valné hromadě jménem a v zastoupení obce Lichnov jako
akcionáře uplatňoval veškerá práva, aby hlasoval o všech bodech pořadu jednání, jak
jsou uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval návrhy a protinávrhy a vykonával na valné
hromadě bez omezení všechna práva akcionáře vyplývající ze stanov a ze zákona.

MUDr. Josef Šimíček
starosta

Ing. Jiřina Bartošová
místostarostka

