Zápis z řádného jednání obecního zastupitelstva Lichkov konaného
dne 23. 5. 2012 od 18,00 hodin
Přítomni: Brůna Zdeněk, Moravec Stanislav, ing. Praus Miloš,Macháčková Lenka,
Bc. Richtr Roman , Stejskalová Alexandra, Faltus Stanislav
Vlček Václav , Macák Daniel příchod 18,07
Omluveni: ------------Neomluveni: ---------Přizváni: účetní obce sl. Moravcová
Hosté: 1

Výsledky projednání zastupitelstva obce na jednání
konaného dne 23. 5. 2012:
16/12 Závěrečný účet obce za rok 2011 – viz příloha.
Schválen bez výhrad
Hlasování : 8 – 0 – 0
17/12 Rozpočtová změna č. 1 - viz příloha
Hlasování: 8 – 0 – 1
18/12 Žádost p. Macáka o delegaci do bezpečnostní komise
SMO ČR za Obec Lichkov
Hlasování: 3 – 4 – 2
19/12 Grant PaK – podpora pořízení ÚPO na rok 2012
Hlasování: 9 – 0 – 0
20/12 POV / program obnovy venkova / - aktualizace
harmonogramu – viz příloha
Hlasování: 9 – 0 – 0
21/12 Rekonstrukce sociálního zařízení KD v Lichkově. Na
základě získání dotace z POV/ programu obnovy
venkova/ je nutno ustanovit komisi pro otevírání
nabídek na zhotovitele akce a schválení členů komise
pro hodnocení nabídek. Řízení zajistí firma REDEA
s.r.o. Žamberk.
Členové komise: Brůna Zdeněk, ing. Praus Miloš,
Stejskalová Alexandra, Macháčková Lenka,
Moravec Stanislav.
Náhradníci: Bc. Richtr Roman, Faltus Stanislav
Hlasování: 9 – 0 – 0
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22/12 Doručeno stanovisko PaK odboru strategického
rozvoje kraje a stavebního úřadu k návrhu č. 2 ÚPO
– výzva k zastavení změny.
Pro náročnost legislativy a časové vytížení – žádost o
schválení poradního zástupce panu starostovi při
zastupování v rámci jednání a přípravy podkladů
k této otázce. Poradce ing. Vít Kosina ze společnosti
Archa inženýrská agentura a.s. Kolín. Vzniklé výdaje
budou řešený s investorem akce, pro kterou se změna
dělá.
Hlasování: 8 – 0 – 1
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.
106/99 Sb. za rok 2011
Kanalizace a ČOV – vykopáno.
Práce na ČOV – ukončení betonáží a usazení nádrží
Ukončení prací na MK / místní komunikace/ v rámci KPÚ
/ komplexní pozemková úprava/
Probíhá probírka v obecním lese – vykonává p. B. L.
Byla opravena lávka u Ježků
Poděkování členům SDH za pomoc při čerpání vody a,
základové desky a napouštění jímek ČOV
Byla schválena dotace na nákup čelního nakladače na
traktor
9. 6. 2012 dny Miedzylesie – bude tam podepsána o
spolupráci mezi mysliveckými sdruženími v příhraničí
Dopis členky PaK radní Mgr. Pernicové k dopravní
obslužnosti
Další OZ měsíc červen 2012 bude upřesněno dle požadavků
/ předběžně 27. 6. 2012 / – pan starosta si vyhrazuje možnost změny konání OZ
Ukončení 19, 20 hodin
Zapsal: ing. Praus
Přepsal: ing. Praus

Ověřovatelé zápisu: Faltus Stanislav
ing. Praus Miloš

