U s n e s e n í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 25. 9. 2008

1/13 Zastupitelstvo obce volí podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) do funkce člena rady p. Ing. Romana Fialu.
2/13 ZO v souladu s § 77, odst. 2, § 84, odst. 2, písm. n) výše citovaného zákona a ve znění
platného nařízení vlády stanovuje měsíční odměnu ve výši 1580,- Kč neuvolněnému
členu ZO - členu RO p. Ing. Romanu Fialovi s platností od 1. 10. 2008.
3/13 ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za I. pololetí 2008
4/13 ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce na r. 2008 – rozpočtové opatření č. 4 - v rozsahu
dle zápisu z 13. jednání ZO na celkovou výši 14 293,3 tis. Kč.
5/13 ZO schvaluje činnost rady obce od 12. zasedání ZO.
6/13 ZO schvaluje v souladu s platným Územním plánem Lichnova studii bytové zástavby
v lokalitě „Horečky – Dolní bahna“ s tím, že Obec Lichnov nebude poskytovat finanční
prostředky na vybudování infrastruktury.
7/13 ZO v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje
prodej pozemku p. č. 2071/2 o výměře 450 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Lichnov u Nového Jičína, dle GP č. 909-98/2008, za cenu 22,59 Kč/m2 do
společného jmění manželů p. Petru Londovi, nar. 1970 a p. Lence Londové, nar. 1970,
oba bytem Sídliště Beskydské 1219, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
8/13 ZO v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje
prodej pozemku p. č. 180/2 o výměře 177 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína za
dohodnutou cenu 44 250,- Kč kupujícímu SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, se sídlem
Plynární 420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava.
9/13 ZO ukládá starostovi obce písemně vyzvat vlastníky - pozemku v lokalitě u vodojemu
na MK Lichnov-Štramberk k posekání suchého travního porostu, objektu čp. 91
(údržba) a čp. 168 k odstranění zaparkovaných aut (vraků).
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