USNESENÍ
z 39. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 31. 1. 2017 od 16.00 hod. v kanceláři starosty
________________________________________________________________________

Rada obce přijala tato usnesení:
39/1
schvaluje program 39. schůze RO – příloha č. 2

39/2
schvaluje Licenční smlouvu k užívání softwarové aplikace pro tvorbu a evidenci usnesení zastupitelstva
a rady obce 1/2017 s Mgr. Miroslavem Pizurem, Zikova 606/10, 779 00 Olomouc
39/3
bere na vědomí žádost o pronájem pozemku parcela číslo 1140/9 v k.ú. Jeseník nad Odrou
39/4
ukládá starostovi dále jednat s firmou LXM Group a.s., Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového
Jičína o případném prodeji nebytových prostor Jeseník nad Odrou 13
39/5
ukládá starostovi předat ZO vyjádření majitele pozemků v areálu požární nádrže v Hůrce
39/6
schvaluje finanční příspěvek ve výši počtu obyvatel k 31. 12. 2016 na opravu varhan Svatovítské
katedrály v Praze
39/7
schvaluje Smlouvu o vodě předané se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.,
28. Října 1235/169, 709 00 Ostrava
39/8
ukládá starostovi předat ZO odkoupení pozemku p.č. 447 a části pozemku p.č. 450 v k.ú. Jeseník nad
Odrou
39/9
bere na vědomí informace starosty o probíhajících pracích na opravě KD v Polouvsí
39/10
ukládá starostovi zařadit MK na pozemku p.č. 65 v k.ú. Hůrka do plánu oprav místních komunikací
39/11
schvaluje záměr směny pozemků p.č. 454/1, 859, 860 a 861 v k.ú. Starojická Lhota za pozemek
p.č. 325/12 v k.ú. Polouvsí
39/12
schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NJA-VZ-1/2017
s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
39/13
RO schvaluje Dodatky č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – příloha č. 3
39/14
schvaluje Darovací smlouvy na 7. Blahutovický ples – příloha č. 4

39/15
schvaluje Darovací smlouvy na 23. Obecní ples – příloha č. 5
39/16
schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 180/4 a části p.č. 180/5 v k.ú. Polouvsí
39/17
ukládá místostarostovi jednat s K.V.Z. spol. s r.o., Mokrá 386, 760 01 Zlín o jiném umístění
telekomunikačních rozvodů v rámci připravované stavby „0006/17 Náš-Net(2) Jeseník nad Odrou OK“
39/18
ukládá starostovi předat ZO odkoupení pozemků parcela číslo 648 a 647/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
39/19
schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování Územní studie Jeseník nad Odrou – lokalita Z1 společností
Atelier Archplan Ostrava s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava-Martinov

Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce

Libor Macháč
místostarosta obce

