Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 19. 3. 2009
1/16

ZO schvaluje činnost rady obce od 15. zasedání ZO.

2/16

ZO schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2, písm. b) závěrečný
účet obce za rok 2008 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. 2008 (auditu).

3/16

ZO bere bez připomínek na vědomí návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku
obcí (DSO) Mikroregion Frenštátsko za r. 2008.

4/16

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.2008 (auditu) a ukládá:
•

věnovat zvýšenou pozornost evidenci pozemků.
Z: účetní OÚ
T: průběžně

5/16

ZO ukládá přísp. organizaci ZŠ a MŠ Lichnov v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
převod 72 501,02 Kč z investičního fondu na účet zřizovatele a současně schvaluje
následnou dotaci účelových finančních prostředků ve výši 74 744,56 Kč z rozpočtu
obce na r. 2009 do rozpočtu r. 2009 p.o. ZŠ a MŠ Lichnov k vyrovnání schodku
v hospodaření p.o. za r. 2007.

6/16

ZO v souladu s § 84, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění
• zřizuje s platností od 19.3.2009 organizační složku obce Muzeum vystěhovalectví
a současně schvaluje její zřizovací listinu
• schvaluje změnu zřizovací listiny stávající organizační složky obce Klub
důchodců.

7/16

ZO schvaluje na základě § 84, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., v platném
znění a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, úpravu
měsíčních odměn odměňovaným neuvolněným členům ZO s platností od 1.4.2009:
6 900,- Kč
místostarostka + předseda komise
člen RO + předseda komise
2 590,- Kč
člen RO; předseda kontrolního a finančního výboru
1 680,- Kč

8/16

ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce na r. 2009 – rozpočtové opatření č. 1 - v rozsahu
dle zápisu z 16. zasedání ZO na celkovou výši 12 868,3 tis. Kč.

9/16

ZO schvaluje Zprávu o plnění Programu rozvoje obce za r. 2008.

10/16 ZO schvaluje Zprávu kontrolního výboru ZO za období r. 2008.
11/16 ZO schvaluje zástavbou studii, dopravní obsluhu lokality pro výstavbu RD na p.č.
1752/21 – 1752/27 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.

12/16 Zastupitelstvo obce Lichnov tímto v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f)
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 29. 5. 2009, v níž má obec majetkovou účast,
p. MUDr. Josefa Šimíčka, nar. 28. 01. 1940, bytem Lichnov č. 1, 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.
13/16 ZO bere na vědomí
• zprávu o činnosti komise kultury a sportu
• zprávu o činnosti komise služeb - zajištění dopravní bezpečnosti v obci.
14/16 ZO schvaluje zakoupení radaru zn. RMR-2 (ČR).

MUDr. Josef Šimíček
starosta

Ing. Jiřina Bartošová
místostarostka

