Zápis z řádného zasedání obecního zastupitelstva Lichkov konaného
dne 15. 11. 2010 od 18,00 hodin
Přítomni: Brůna Zdeněk, Moravec Stanislav, Macák Daniel, Vlček Václav, ing. Praus Miloš,
Faltus Stanislav,Bc. Richtr Roman, Macháčková Lenka, Stejskalová Alexandra
Omluveni: Neomluveni: -------Přizváni: účetní obce
Hosté: 3 občané

Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání
konaného dne 15. 11. 2010:
52/10 Schválení rozpočtového výhledu do roku 2013 – viz
příloha
Hlasování: 9 – 0 – 0
53/10 Rozpočtová změna č. 4 – viz příloha
Hlasování : 9 – 0 – 0
54/10 Odměny členům OZ – návrh na stejné částky jako u
minulého OZ – viz příloha č. 1 novelizovaného
nařízení vlády č. 20/2009 Sb.
Starosta plat dle počtu obyvatel 35 250 Kč,
místostarosta 7950 Kč, člen OZ 450 Kč , předseda
výboru 850 Kč. Částky jsou v hrubém a odměny
jsou s platností od 8. 11. 2010.
Hlasování : 9 – 0 – 0
55/10 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na činnost a
provoz TIC č. OSRKEF/10/41876 ve výši 15 747 Kč.
Hlasování: 9 – 0 – 0
56/10 Schválení nájmu ppč141/2 a ppč. 141/3 /část/ u ZŠ –
majitel pozemků pan P. Nájem je 500Kč / rok.
Vyplacení částky bude za 12 roků zpět a uzavře se
smlouva o smlouvě budoucí na odkup této plochy
obcí. Obec užívá bez řádné nájemní smlouvy.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Strana 2

57/10 Předseda inventarizační komise – návrh : ing. Praus
Hlasování: 8 – 0 – 1
58/10 Schválení zástupce obce do školské rady ZŠ Lichkov
– návrh : ing. Praus
Hlasování: 8 – 0 – 1
59/10 Zastupitelstvo obce schvaluje sloučení Základní
školy Lichkov, okres Ústí nad Orlicí IČO 70188831
a Mateřské školy Lichkov, okres Ústí nad Orlicí
IČO 70188840 a dále veškerý majetek, který má ve
výpůjčce Mateřská škola Lichkov, okres Ústí nad
Orlicí přechází do výpůjčky základní školy –
nástupnické organizace.
Všechna práva a závazky včetně pracovních
povinností, které vyplývají z pracovně právních
vztahů přecházejí na nástupnickou organizaci.
Název nástupnické organizace bude znít:
„Základní škola a mateřská škola Lichkov“
od 1. 1. 2011.
Hlasování: 6 – 3 - 0
60/10 Nákup křovinořezu Husqvarna ve výši 24 000 Kč a
dále nákup elektrocentrály a odkalovacího čerpadla
ve výši 40 000 Kč.
Hlasování: 9 – 0 – 0
Inventarizace majetku obce od 1.12 - 15. 12. 2010 – dílčí
inventarizační komise dle rozpisu a předsedové těchto
komisí zodpovídají za vyzvednutí a odevzdání podkladů
k inventarizaci na obecním úřadě/ vyzvednutí podkladů je
nutno provést do 28. listopadu 2010 /.
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Úřad práce - 1 x smlouva prodloužena do března 2011 a 1
x požádáno znovu o vytvoření 1 pracovního místa VVP od
1. prosince 2010.
Kanalizace – každá první středa v měsíci – „ den starosty“
účastní se ho všechny firmy spojené se stavbou kanalizace
v obci / Vencl servis s. r. o.. DABONA s. r. o., VIS HK,
VAKSTAV Jablonné nad Orlicí s. r. o. /.
Na SFŽP byl změněn manažer projektu kanalizace
Lichkov a tím bude pozdržen podpis smlouvy o dotaci.
Dne 4. 11. 2010 byla provedena kontrola finančním
úřadem Vamberk na DPH s výsledkem bez závad a
pochvalou paní účetní.
Výběrové řízení na místo – referent/ka se bude konat
v pondělí 22. 11. 2010 od 15.00 hodin.
Výběrová komise bude ve složení: Zd. Brůna – starosta, L.
Zelinková zástupce finančního odboru PaK, ing. Vl. Blank
– daňový poradce pro DPH. Jsou přihlášeni 3 uchazeči.
Další OZ 8. 12. 2010 – pan starosta si vyhrazuje možnost změny konání OZ
Ukončení 19, 20hodin
Zapsal: ing. Praus
Přepsal: ing. Praus

Ověřovatelé zápisu: Faltus Stanislav
ing. Praus Miloš

