Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 17. 12. 2009
1/19

ZO schvaluje činnost rady obce od 18. zasedání ZO.

2/19

ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce na r. 2009 – rozpočtové opatření č. 5 - v rozsahu
dle zápisu z 19. zasedání ZO na celkovou výši 17 962,9 tis. Kč.

3/19

ZO pověřuje radu obce provedením úpravy rozpočtu r. 2009 - rozpočtového opatření
v návaznosti na vývoj skutečného čerpání rozpočtu obce v letošním roce.

4/19

ZO schvaluje na základě § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2009 - o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, kterou se ruší OZV č. 1/2008

5/19

ZO schvaluje rozpočet obce na r. 2010 ve výši 17 823,5 tis. Kč.
ZO schvaluje rozpočtový výhled obce na období r. 2011-2014.

6/19

ZO schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská
škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace.

7/19

ZO schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres
Nový Jičín od 1. 1. 2010 vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle vyhlášky
č.410/2009 Sb., § 9.

8/19

ZO v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje
koupi pozemku p. č. 2093/8 o výměře 767 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, za cenu 30,- Kč Kč/m2, od vlastníka p. Libuše
Kotkové, bytem Lichnov č. 164.

9/19

ZO bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Mikroregion Frenštátsko na r. 2010 a
rozpočtový výhled na období r. 2011 – 2012.

10/19 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci obcí k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti na dobu určitou do 31. 12. 2018.
11/19 Zastupitelstvo obce Lichnov zásadně nesouhlasí s návrhem aktualizace státní
energetické koncepce republiky, která by v případě odsouhlasení vládou znamenala
otevření přímé cesty k devastaci Beskyd a následně vytvoření nového problémového
regionu.
Nesouhlasíme:
l. s hlavním cílem umožnit dokončení průzkumových prací na ložisku Frenštát p. R.
Odůvodnění – ložisko je prozkoumáno vrty a dvěma těžními jamami. Další
průzkumné práce by byly prováděny průzkumnou ražbou, což pro Beskydy znamená
faktické zahájení hornické činnosti.
2. s dílčím cílem, kdy o činnostech a postupu na lokalitě Frenštát p. R. musí
rozhodnout především těžební společnost
Odůvodnění - stát jakožto majitel nerostného bohatství by neměl nechávat takto

zásadní rozhodnutí o svém majetku na soukromé společnosti. Tímto prakticky ztrácí
možnost o svých strategických zásobách rozhodovat a oslabuje také rozhodovací roli
místních samospráv a občanů.
Návrh aktualizace státní energetické koncepce republiky ve své nynější podobě
představuje, pokud se týká ložiska Frenštát, návrat k původní komunistické koncepci
z 80. let 20. století, která počítala s vytěžením ložiska. Hodnota Beskyd je daleko
vyšší než hodnota uhlí pod ním.
Požadujeme, aby ložisko Frenštát p. R. bylo z návrhu aktualizace energetické
koncepce vyřazeno.

MUDr. Josef Šimíček
starosta
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