U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 26. 6. 2008

1/12

ZO schvaluje činnost rady obce od 11. zasedání ZO.

2/12

ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lichnov na r. 2008 Orlu, jednota
Lichnov ve výši 300 tis. Kč a bezúročné návratné půjčky ve výši 400 tis. Kč a
splátkový kalendář – roční splátka á 40 tis. Kč ke dni 30. 11. po dobu 10 let.
Dotace i půjčka je účelově určena na investiční akci – dostavba víceúčelového hřiště
s termínem dokončení v r. 2008 v návaznosti na podmínky vyplývající z přidělené
dotace z MŠMT na tuto akci (investor Orel, jednota Lichnov).

3/12

ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce na r. 2008 – rozpočtové opatření č. 3 - v rozsahu
dle zápisu z 12. jednání ZO na celkovou výši 14 468,3 tis. Kč.

4/12

ZO schvaluje vyhodnocení nabídek veřejných zakázek /podlimitních/ a uzavření
• mandátní smlouvy na „Provedení zadávacího řízení na zhotovitele stavby
kanalizace obce a ČOV“ s fa S-Invest CZ, s.r.o., Kaštanová 496/123a, Brno
• mandátní smlouvu na „Inženýrská a investorská činnost při výstavbě kanalizace
obce a ČOV“ s fa IREA, s.r.o., Radniční 4, Šumperk

5/12

ZO pověřuje starostu města Frenštát pod Radhoštěm k provádění právních úkonů
v souladu s čl. III., odst. 3. a 4. „Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za
účelem zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období let 20082010 na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm“.

6/12

ZO v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje
převod pozemků formou vzájemné směny mezi Obcí Lichnov a podílovými
spoluvlastníky p.Svatavou Zezulovou, bytem Kopřivnice, Dukelská 690/3 a
Ing.Svatavou Rázusovou, bytem Kopřivnice, kpt. Nálepky 1072/8, a to dle GP č.
851-78/2007 takto:
Obec Lichnov nabývá do svého vlastnictví p. č. 38/2, zahrada, o výměře 21 m2
a p. Svatava Zezulová a p. Ing. Svatava Rázusová nabývají do svého spoluvlastnictví,
každá k ½, p.č. 2051/28, ost. plocha, o výměře 36 m2, vše v k. ú. Lichnov u Nového
Jičína.
Z hlediska finančního vyrovnání směňovaných pozemků si účastníci této směnné
smlouvy nečiní vůči sobě žádné finanční nároky s tím, že spoluvlastníci p. Svatava
Zezulová a Ing. Svatava Rázusová uhradí společně správní poplatek za vklad
vlastnického práva do Katastru nemovitostí.

7/12

ZO v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje
prodej pozemku p. č. 2051/30 o výměře 66 m2, ostatní plocha, v k. ú. Lichnov u
Nového Jičína, dle GP č. 894-30/2008, za cenu 22,55 Kč/m2 p. Zdeňku Ostrému,
bytem Kopřivnice, Pod Bílou horou 1249/21.

8/12

ZO v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje
koupi pozemku p. č. 39/2 o výměře 9 m2, zahrada, v k. ú. Lichnov u Nového Jičína,
dle GP č. 894-30/2008, za cenu 22,55 Kč/m2 od vlastníka p. Zdeňka Ostrého, bytem
Kopřivnice, Pod Bílou horou 1249/21.

9/12

ZO v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje
koupi ½ nemovitosti – pozemku p. č. 390/2, trvalý travní porost, o výměře ½ tohoto
pozemku 2885 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína od spoluvlastníků p.Ing.Radana
Fialy, bytem Ostrava-Svinov, Květinová 1045/35 a Ing. Evy Pražákové, bytem
Ostrava-Poruba, Matěje Kopeckého 486/9 za dohodnutou kupní cenu 135,- Kč/m2 .
Správní poplatek za vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí a náklady
spojené se sepsáním kupní smlouvy uhradí kupující, daň z převodu samostatně každý
z prodávajících.

10/12 ZO v souladu § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje
nabytí do svého vlastnictví ½ nemovitosti p. č. 390/2 o výměře 2885 m2, trvalý travní
porost, v k. ú. Lichnov u Nového Jičína formou bezúplatného převodu Pozemkovým
fondem ČR (správa majetku ve vlastnictví státu) z majetku státu – České republiky.
11/12 ZO schvaluje kupní smlouvu k odprodeji 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 a pověřuje starostu
obce podpisem této smlouvy.
12/12 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání s MSK Ostrava ve věci nabídky
k možnosti odkoupení nemovitosti v k. ú. Lichnov u Nového Jičína – objektu
stávajícího zdravotního střediska za cenu v místě obvyklou.

MUDr. Josef Šimíček
starosta

Ing. Jiřina Bartošová
místostarostka

