Usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva obce Lichnov,konaného dne 20.12.2007
1/9

ZO schvaluje činnost rady obce od 7. zasedání ZO.

2/9

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu r. 2007 v rozsahu dle zápisu z 9. jednání ZO
na celkovou výši 12 955 tis. Kč.

3/9

ZO schvaluje rozpočet obce na r. 2008 ve výši 12 770 tis. Kč.

4/9

ZO schvaluje rozpočtový výhled obce na období 2009/2010.

5/9

ZO schvaluje v souladu se zákony č. 565/1990 Sb., č. 128/2000 Sb. a v návaznosti na platnou
OZV č. 4/2005 místní poplatek na r. 2008 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 360,- Kč na kalendářní rok a
poplatníka (čl. 12 OZV č. 4/2005); konkrétní výpočet sazby uvedeného poplatku je uveden
v zápisu z dnešního zasedání ZO.

6/9

ZO schvaluje v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, prodej
pozemků par. č. 2085/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1393 m2, par.č. 2085/4
– ostatní plocha, manipulač. plocha o výměře 252 m2 a par.č. stav. 746 – zast. plocha a
nádvoří o výměře 14 m2, vše v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, p. Josefu Dudovi a p. Michaele
Bednaříkové, oba bytem 30. dubna 3059/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava do podílového
spoluvlastnictví, každému k jedné polovině za cenu 22,55 Kč/m2 a pověřuje starostu obce
popisem této kupní smlouvy.

7/9

ZO obce schvaluje nabytí pozemků v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, a to p.č. 2207/23 – ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 127 m2, díl „e“ o výměře 130 m2 z p. č. PK 2207d4 dle
geometrického plánu č. 798-12/2006, díl „e“ o výměře 6 m2 z p. č. PK 2207d4, díl „o“ o
výměře 104 m2 z p. č. PK 2207d4 a díl „p“ o výměře 63 m2 z p.č. PK 2207d4 dle
geometrického plánu č.801-68/2006, dále p.č. 2207/19 – ost. plocha, ost. kom. o výměře 35 m2,
díl „a“ o výměře 90 m2 z p. č. 2207d4 dle geometrického plánu č. 798-11/2006 a p. č. 2207/24
- ost. plocha, ost. komunikace o výměře 66 m2, díl „j“ o výměře 150 m2 z p. č. PK 2207d4, díl
„k“ o výměře 4 m2 z p. č. PK 2207d4, díl „l“ o výměře 36 m2 z p. č. 2207d4, díl „m,n“ o
výměře 147 m2 z p. č. PK 2207d4 dle geometrického plánu č. 801-57/2006 do vlastnictví Obce
Lichnov formou daru dle darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28.
října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěv.
organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava a Obcí Lichnov, se sídlem 742 75 Lichnov
90 a současně pověřuje starostu obce podpisem této darovací smlouvy.

8/9

ZO schvaluje Dohodu o finančním vyrovnání mezi obcemi Bordovice a Lichnov v návaznosti
na schválenou Deklaraci za účelem pořízení PD na odkanalizování obcí Bordovice a Lichnov
včetně ČOV.

9/9

ZO bere na vědomí návrh rozpočtu r. 2008 a rozpočtového výhledu na období 2009/2010
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko.

10/9 ZO pověřuje kontrolní výbor ZO průběžnou kontrolou všech uzavřených smluv Obce Lichnov.

MUDr. Josef Šimíček
starosta

Ing. Jiřina Bartošová
místostarosta

