U s n e s e n í z 10. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 27. 3. 2008
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ZO schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2, písm. b) závěrečný
účet obce za rok 2007 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. 2007 (auditu).
•

•

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.2007 (auditu) a ukládá:
a) důsledně dbát na provádění účetního zápisu nemovitého majetku do majetku
obce dnem doručení na katastrální úřad.
Zodp.: účetní, místostarosta obce
b) provést úhradu rozdílu měsíční odměny uvolněného zastupitele za uplynulé
období.
Zodp.: účetní - splněno.

• ZO ukládá starostovi obce informovat kontrolní orgán o přijatých nápravných
opatřeních a o průběhu jejich pln
T: 15.dubna 2008
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ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce na r. 2008 – rozpočtové opatření č. l - v rozsahu
dle zápisu z 10. jednání ZO na celkovou výši 14 468,3 tis. Kč.
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ZO souhlasí s ponecháním odpisů za r. 2007 ve výši 41,43 tis. Kč v investičním fondu
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lichnov.

5/10

ZO schvaluje činnost rady obce od 9. zasedání ZO.
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ZO schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem
zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2008/2010 na
území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm s finančním příspěvkem pro
r.2008 ve výši 7 300,- Kč.
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ZO schvaluje v souladu s § 49 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, členství Obce
Lichnov ve svazku obcí – Sdružení místních samospráv
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ZO v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje
odprodej oddělených částí z pozemku p. č. 2050/3, ostat. plocha, ost. komunikace,
dle GP č. 886-5/2008, a to p.č. 2050/54 o výměře 81 m2 za cenu 22,55 Kč/m2
manželům Milanu a Ludmile Vaňkovým, oba bytem Frenštát p. R., Podříčí 169 a p.č.
2050/55 o výměře 19 m2 za cenu 22,55 Kč/m2 manželům JUDr. Václavu a Miladě
Kamínovým, oba bytem Ostrava, Varenská 30/2930, vše v k. ú. Lichnov u Nového
Jičína.
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ZO v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje
koupi pozemku v k. ú. Lichnov u Nového Jičína dle GP č. 892-015/2008 - p. č. 2263
o výměře 143 m2, ost. plocha, za cenu 22,55 Kč/m2 od spoluvlastníků p. Věry
Mičulkové a Ing. Aleše Mičulky, oba bytem Lichnov č. 44.

10/10 ZO schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, úpravu
měsíčních odměn odměňovaným neuvolněným členům ZO s platností od 1. 3. 2008:
místostarostka (Ing. Jiřina Bartošová)

6 700,-

člen RO a předseda komise
2 490,(p. Zdeňka Švrčková, Tomáš Milata, Stanislav Keller)
předseda kontrolního a finančního výboru
(p. Jan Kahánek, Ing. Blanka Kučerová)

1 580,- Kč

11/10 ZO schvaluje Zásady pro realizaci nových lokalit bytové zástavby v souladu
s platným územním plánem Lichnova
12/10 ZO schvaluje navržený postup a uzavření mandátní smlouvy s fa RI-STAV, s.r.o., Tři
Dvory č. 49, Litovel a smlouvy o dílo k zajištění podkladů a podání žádosti o dotaci
pro stavbu „Odkanalizování obce Lichnov“ a současně pověřuje starostu obce
podpisem těchto smluv.
13/10 ZO souhlasí se zahájením vstupních jednání k možnosti získání úvěru pro částečné
financování akce „Odkanalizování obce Lichnov“ za předpokladu získání státní
dotace ze SFŽP na realizaci této stavby.
14/10 ZO bere na vědomí zprávu o plnění Programu rozvoje obce za r. 2007
15/10 ZO bere na vědomí rozšíření sběru tříděného odpadu v obci a umístění 10 ks sběrných
kontejnerů pro bioodpad.
16/10 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 6. 6. 2008, v níž má obec majetkovou účast,
pana MUDr. Josefa Šimíčka, nar. 28. 1. 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.
17/10 ZO schvaluje odprodej majetku obce - vodovodního řadu „Horečky“ (vodovod
Frenštát p.R.-Lichnov) fa Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., se
sídlem 28.října 169, 709 45 Ostrava za nabídkovou cenu 45 328,- Kč.

MUDr. Josef Šimíček
starosta

Ing. Jiřina Bartošová
místostarostka

