Zápis z řádného zasedání obecního zastupitelstva Lichkov konaného
dne 19. 5. 2010 od 19,00 hodin
Přítomni: ing. Praus Miloš, Brůna Zdeněk, Faltus František , Stejskalová Alexandra,
Matoulková Hana, Faltus Stanislav, Kulaxidis Jiří, Bednář Josef,
Omluveni: Macák Daniel
Neomluveni: -------Přizváni:účetní obce a Policie ČR obvod Králíky
Hosté: 1 občan

Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání
konaného dne 19. 5. 2010:
19/10 Rozpočtová změna č. 1 – viz příloha
Hlasování : 8 – 0 – 0
20/10 Schválení příspěvku SDH Lichkov na hru Plamen
ve výši 5 000 Kč
Hlasování: 7 – 0 – 1
21/10 Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok
2009 – zjištěny méně závažné chyby a nedostatky
dle § 10 odst. 3 písmeno b. zákona 420/2009 Sb.
OZ schvaluje zprávu výsledku hospodaření bez
výhrad
Hlasování: 8 – 0 – 0
22/10 Schválení příspěvku na postiženou obec povodní ve
výši 30 000 Kč / velikost obce stejná jako Lichkov/ a
materiální pomoc/ práce hasičů/- bude kontaktován
HZS Moravskoslezského kraje

Hlasování: 8 – 0 – 0
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23/10 Revokace usnesení č. 11/10 – převod výsledků
hospodaření příspěvková organizace ZŠ
100% fond odměn
Hlasování: 8 – 0 – 0
24/10 Schválení převodu výsledku hospodaření ZŠ
za rok 2009 :
15000 Kč fond odměn – 80%
3985,33 Kč do rezervního fondu
Hlasování: 8 – 0 – 0
25/10 Žádost o prodej pozemků ppč. 1371 a 1305/7
– p. Nágl Josef 213
- obec pozastavila prodej nestavebních pozemků
Hlasování:8 – 0 – 0
26/10 Projednání a schválení smlouvy o dílo „ Kanalizace
a ČOV Lichkov“ s vítězem výběrového řízení na
zhotovitele firmou VAKSTAV spol s .r.o. se sídlen
Jamné nad Orlicí a pověření starosty podpisem
smlouvy.
Hlasování: 8 – 0 – 0
27/10 Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě na
koupi pozemků na stavbu rodinného domu- viz
příloha/ podmínky prodeje/
Hlasování: 8 – 0 – 0

Strana 3

28/10 Změna ceníku služby czechpoint snížení na částku 1
strana 15 Kč a druhá a další 10 Kč
Hlasování :8 – 0 – 0
Projednání závěrečného účtu obce
Do výběrového řízení na poskytnutí bankovního úvěru
obci na kanalizaci se žádná banka nepřihlásila.
Bude následovat přímé oslovení bank- 5 bank bylo
osloveno.
Pracovníci obce vysadili 156 ks plodonosných dřevin na „
sluneční straně“ obce, dále zabezpečují otop do ZŠ a MŠ a
malují sál OB
Příprava změny č.2 ÚPO – jednání s navrhovatelem,
zpracovatelem a posuzovatelem.
Pochůzka s představitelem ochrany přírody PaK- Natura
2000- výsadba protierozního pásu na „sluneční straně“ –
zřízení funkčního biokoridoru.
Poděkování sponzorům fi. Synergiím Hraniční vrch
Lichkov a fi. Holba a. s.
Poděkování pracovníkům ŠJ za napečení 1600 ks. Koláčků
a pracovníkům obce, dále kuchařskému týmu: pí. L.
Vaníčkové,J. Bielčíkové, L. Rychtrové, A. Stejskalové pod
vedením mistra kuchařského P. Bielčíka.
Poděkování za vystoupení žákům ZŠ a MŠ pod vedením
učitelského sboru a ing. Burianové za módní přehlídku.
Poděkování členům SDH od nejmenších až po dospělé a
starostovi SDH p. Františku Faltusovi, kteří se podíleli na
Hasičské pouti na klášteře v Králíkách.
Další OZ 9. 6. 2010 – pan starosta si vyhrazuje možnost změny konání OZ
Ukončení 20, 25hodin
Zapsal: ing. Praus
Přepsal: ing. Praus

Ověřovatelé zápisu: Faltus Stanislav
ing. Praus Miloš

