Zápis z řádného jednání obecního zastupitelstva Lichkov konaného
dne 27. 6. 2012 od 18,00 hodin
Přítomni: Brůna Zdeněk, ing. Praus Miloš,Macháčková Lenka,
Bc. Richtr Roman , Stejskalová Alexandra, Faltus Stanislav,
Moravec Stanislav 18,09, Macák Daniel příchod 18,28
Omluveni: Vlček Václav
Neomluveni: ---------Přizváni: účetní obce sl. Moravcová
Hosté: 1

Výsledky projednání zastupitelstva obce na jednání
konaného dne 27. 6. 2012:
23/12 Dodatek č. 4 smlouvy s ČS a.s. – prodloužení
splatnosti – viz příloha
Hlasování : 7 – 0 – 0
24/12 Z rozpočtu obce jednorázově uvolnit částku
50 000 Kč a to následovně:
10 000 Kč převést na účet postižených – nutné výdaje
40 000 Kč na základě předložených faktur – obnova
nemovitosti.
Hlasování: 7 – 0 - 0
25/12 Obec uhradí / nebezpečný odpad- eternit a další /
do výše 30 000 Kč- úklid požářiště.
Hlasování: 7 – 0 – 0
26/12 Podpora vlastníků nemovitostí s gravitační
Přípojkou / pořízení přípojky- finanční podpora
občanům - výše podpory bude upřesněna na
dalším OZ /.
Hlasování: 7 – 0 – 1
27/12 Záměr nákupu mulčovače a prodeje stávajícího
mulčovače
Hlasování: 5 – 2 – 1
nedoplatky
Plnění rozpočtu ke dni 22. 6. 2012 - viz příloha
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Obec zajistí uložení nekontaminovaného stavebního
materiálu – úklid požářiště
Obec vypomůže zaměstnanci obce na úklidu požářiště
Obec zřídila účet na zasílání finanční pomoci postiženým,
po dvou měsících bude obnos převeden na účet
postižených / manželů N/.
Poděkování hasičům za provedený zásah a pracovní
pomoc, p. J. N. z Agrosystemu Mladkov za spolupráciposkytnutí pracovníků a techniky a dále všem, kteří
jakýmkoli způsobem pomohli postižené rodině.
Věcné břemeno - Obec Lichkov- Pozemkový úřad a
Telefonica Czech R část p.p.č. 336 – ostatní komunikace pouze na vědomí – zpracovává se smlouva na schválení
Koordinační výkres a podmínky ÚPO – viz příloha
Sdělení o zastavení pořizování změny č. 2 ÚPO
Vyúčtování neinvestičních nákladů škol město Králíky:
5 617 Kč na žáka z obce dojíždějícího do kralických
základních škol celkem 89 872 Kč za obec Lichkov.
Pan starosta děkuje všem zastupitelům, kteří úspěšně
absolvovali kurz“ Vzdělaný zastupitel“
Obec zaměstnává jednoho pracovníka na veřejnou službuvýpomoc rodině N.
Poděkování a věcný dar bude předán pí. C. za dlouholetou
aktivitu ve SPOZU – důvodem je stěhování mimo obec
Lichkov
Další OZ měsíc srpen 2012 bude upřesněno dle požadavků
/ předběžně 29. 8. 2012 / – pan starosta si vyhrazuje možnost změny konání OZ
Ukončení 19, 10 hodin
Zapsal: ing. Praus
Přepsal: ing. Praus

Ověřovatelé zápisu: Faltus Stanislav
ing. Praus Miloš

