USNESENÍ
z 35. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 8. 11. 2016 od 16.00 hod. v kanceláři starosty
________________________________________________________________________

Rada obce přijala tato usnesení:
35/1
schvaluje program 35. schůze RO – příloha č. 2
35/2
schvaluje Smlouvu o odvádění odpadních vod č. 7/2016, Get-up service a.s., Englišova 2986/65, 746
01 Opava – Předměstí
35/3
ukládá místostarostovi jednat s nájemci obecních nebytových prostor o připravenosti a finanční
náročnosti provozu EET
35/4
schvaluje záměr směny části pozemku parcela číslo 989/75 za část pozemku parcela číslo 1008/75
v k.ú. Jeseník nad Odrou
35/5
schvaluje záměr směny části pozemku parcela číslo 989/79 za část pozemku parcela číslo 1008/75
v k.ú. Jeseník nad Odrou
35/6
schvaluje podání žádosti na MMR ČR v rámci Programu rozvoje a obnovy venkova na akci „Oprava
místní komunikace Polouvsí“
35/7
schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Oprava místní komunikace Polouvsí“
35/8
schvaluje podání žádosti o dotaci na SFDI na akci „Chodník podél sil. III/04810 úsek od parc. 827 po
parc. 981/3 Jeseník nad Odrou“
35/9
schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Chodník podél sil. III/04810 úsek od parc. 827 po parc.
981/3 Jeseník nad Odrou“
35/10
ukládá starostovi předat ZO žádost Architektonické kanceláře, Ing. arch. Tomáš Kudělka, 742 53 Kunín
o vyjádření k projektu „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 215 Jeseník nad Odrou“
35/11
ukládá místostarostovi jednat s majitelem pozemku p.č. 274/3 v k.ú. Hůrka o převodu části pozemku
pod požární nádrží a dětským brouzdalištěm
35/12
schvaluje dar 1000,- Kč ČSOP ZO Nový Jičín 10/02, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří, 742 54
Bartošovice 146
35/13
bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ Jeseník nad Odrou za školní rok 2015/2016

35/14
schvaluje Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 1628/D/NJ/2016
s Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 OstravaMariánské Hory
35/15
bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
35/16
neschvaluje záměr prodeje parcela číslo 173 v k.ú. Blahutovice
35/17
neschvaluje záměr prodeje pozemku parcela číslo 357/1 v k.ú. Polouvsí

Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce

Libor Macháč
místostarosta obce

