Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 25. 3. 2010
1/20 ZO schvaluje činnost rady obce od 19. zasedání ZO.
2/20 ZO schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2, písm. b) závěrečný
účet obce za rok 2009 a vyjadřuje souhlas s hospodařením obce Lichnov včetně
vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu a hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Lichnov bez výhrad ve smyslu Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Lichnov za r. 2009 (auditu).
3/20 ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce na r. 2010 – rozpočtové opatření č. 1 - v rozsahu
dle zápisu z 20. zasedání ZO na celkovou výši 25 286,8 tis. Kč.
4/20 ZO schvaluje zprávu o činnosti Finančního výboru ZO za období r. 2009.
5/20 ZO schvaluje směnu pozemku p. č. 1839/23 o výměře 239 m2, trvalý travní porost, za
p. č. 1840/5 o výměře 239 m2, orná půda, vše v k. ú. Lichnov u Nového Jičína tak, jak
je zaměřeno GP č. 932-064/2008 ze dne 26. 10. 2009, mezi Obcí Lichnov, IČO:
00298115 a p.Pavlem Mičulkou, bytem Lichnov č. 440 a pověřuje starostu obce
podpisem této směnné smlouvy.
6/20 Zastupitelstvo obce Lichnov ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti
ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826,
deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana MUDr. Josefa
Šimíčka, nar. 28. 01. 1940, bytem 742 75 Lichnov 1.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv
akcionáře jménem akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných
hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká dne 30. 09. 2010 nebo
odvoláním zastupitelstvem obce.
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. l zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné
osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně p.Stanislava
Kellera, nar. 03. 06. 1977, bytem Lichnov č.158.
7/20 ZO schvaluje další postup při prodeji pozemků p.č. 1840/1, 1840/5, 1838/1, díl a) a
1839/17, díl b) o celkové výměře 1 275 m2 takto:
1. stanovení minimální prodejní ceny 400,- Kč/m2 a podání nabídek ceny přihlášených
zájemců (4) obálkovou metodou
2. ustavení výběrové komise na úrovni rady obce (5 členů) a 2 členové z dalších
členů zastupitelstva obce – p. Ing. Aleš Mičulka a p. Pavel Pleskot
3. výběr zájemce s nejvyšší nabídkou.
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