Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 24. 9. 2009

1/18

ZO schvaluje činnost rady obce od 17. zasedání ZO

2/18

ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za I. pololetí 2009

3/18

ZO bere na vědomí Povodňový plán obce Lichnov

4/18

ZO bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Lichnov, p. o., k zahájení školního roku
2009/2010

5/18

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 – Požární řád obce Lichnov

6/18

ZO schvaluje Řád ohlašovny požáru

7/18

ZO schvaluje „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu
města Frenštát pod Radhoštěm“.

8/18

ZO v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje koupi
pozemku p. č. 95/3, zahrada o výměře162 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína za cenu
27,12 Kč/m2 od p. MUDr. Jany Irsákové, bytem Mořkov, Družstevní 92

9/18

ZO schvaluje změnu usnesení č. 9/17 ze 17. zasedání ZO ze dne 18. 6. 2009 ve věci
prodeje pozemku p. č. 97/3, kdy dle aktuálního geometrického zaměření, GP č. 958118/2009 z 15. 9. 2009 se snižuje dle skutečnosti výměra pozemku z 267 m2 na 235
m2 . Ostatní text usnesení č. 9/17 zůstává v platnosti beze změny.

10/18 ZO v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje
prodej pozemku p. č. 2055/5, ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 414 m2
v k. ú. Lichnov u Nového Jičína za cenu 27,12 Kč/m2 p. Petru a Monice Kutáčovým,
oba bytem Lichnov č. 82
11/18 ZO v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje kupní
smlouvu č. KS 76/2009-Ší ke koupi ideální ½ pozemku p. č. stav. 493, zast. plocha a
nádvoří, o celkové výměře 13 m2 (½ pozemku – 6,5 m2) v k. ú. Lichnov u Nového
Jičína za cenu ve výši 3 061,- Kč od prodávajícího Česká republika – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2 – Nové Město, zastoupeným na základě pověření Ing. Karolem Siwkem,
ředitelem Územního pracoviště Ostrava a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.
12/18 ZO schvaluje převod finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč na straně výdajů
z položky 3633 na položku 3613 – nebytové hospodářství s účelovým využitím na
opravy nebytových prostor v budově čp. 125 pro potřeby knihovny.
13/18 ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce na r. 2009 – rozpočtové opatření č. 4 - v rozsahu
dle zápisu z 18. zasedání ZO na celkovou výši 18 029,1 tis. Kč.

14/18 ZO ukládá RO na příštím jednání ZO informovat o výsledku jednání Školské rady a
dalších krocích vedoucích k rozšíření stávající kapacit MŠ na 50 žáků.
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