Zápis z řádného jednání obecního zastupitelstva Lichkov konaného
dne 11. 1. 2012 od 18,00 hodin
Přítomni: Brůna Zdeněk, Moravec Stanislav, ing. Praus Miloš,Macháčková Lenka,
Bc. Richtr Roman , Stejskalová Alexandra, Macák Daniel ,
Vlček Václav / příchod 18,15 /
Omluveni: Faltus Stanislav, Vlček Václav / příchod 18,15 /
Neomluveni:
Přizváni: účetní obce sl. Moravcová
Hosté: 1 občan

Výsledky projednání zastupitelstva obce na jednání
konaného dne 11. 1. 2012:
1/12 Na základě doporučení hodnocení komise zastupitelstvo obce
schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele v rámci
projektu“ Výměna zdroje tepla a zateplení objektu ZŠ A MŠ
v Lichkově č.p. 185“ firmě D- energy s.r.o. Rychnov nad
Kněžnou se sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou. S tímto vítězem veřejné zakázky bude sepsána
smlouva o dílo.
Hlasování: 8 – 0 – 0
2/12 Zastupitelstvo obce na základě ustanovení § 71 zákona č.
137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách v platném znění
vylučuje ze zadávacího řízení na dodavatele stavby v rámci
projektu“ Výměna zdroje tepla a zateplení objektu ZŠ a MŠ
v Lichkově č.p. 185“ uchazeče V+V s.r.o., stavební a
obchodní firma se sídlem Hřibany 9, 517 41 Kostelec nad
Orlicí
Hlasování: 8 – 0 – 0
3/12 OZ schvaluje zadání územního plánu obce Lichkov č.j.
2421/2011/UPaSU/HS Městský úřad Králíky – viz příloha
Hlasování: 8 – 0 – 0
4/12 OZ schvaluje pasport MK jak byl zpracován ing. Jiřím
Valentou , Letohrad- viz příloha
Hlasování: 8 – 0 -0
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5/12 OZ schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o způsobu financování
projektu: „ Zpracování digitálního povodňového plánu a
vybudování sítě varovného a dorozumívacího systému pro
území obce s rozšířenou působností Králíky“ ze dne 21. 12.
2009 – viz příloha/ dodatek včetně tabulky /.
Hlasování: 5 – 3 – 0
Stav výstavby kanalizace a ČOV v Lichkově – stavba pokračuje i
v letošním roce.

Případné nesrovnalosti s postupem dodavatele,
nedodržování bezpečnostních předpisů a vzniklé
nerovnosti, výmoly je třeba přednostně řešit s dodavatelem
VAKSTAV Jablonné nad Orlicí: telefon vedoucího
stavby p. FAJTA 777 249 989, v případě nevyřešení
kontaktujte OÚ Lichkov
Nájemní smlouva na restauraci je stále platná s nájemcem
pivovar Holba Hanušovice – mění se pouze podnájemce /
provozovatel/.
Dopravní obslužnost – zástupce obce se zúčastňuje všech jednání
probíhajících na Kralicku a Jablonecku, byla vyhlášena anketa
k připomínkám, které byly předneseny dne 6. 1. 2012 na setkání
starostů Kralicka. Připomínky je možné dále podávat na OÚ
Lichkov.
Děkujeme organizátorům za provedení Vánoční vigilie a
Tříkrálové sbírky , kde se na Oblastní charitu vybralo 8 508 Kč.
Další OZ měsíc únor 2012 bude upřesněno dle požadavků
/ předběžně 15. 2. 2012 / – pan starosta si vyhrazuje možnost změny konání OZ
Ukončení 19, 35 hodin
Zapsal: ing. Praus
Přepsal: ing. Praus

Ověřovatelé zápisu: Macák Daniel
ing. Praus Miloš

