7. volební období (2014-2018)
Anonymizovaná verze usnesení

USNESENÍ
ze 4. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 27. 11. 2014 od 16.00 hod. v kanceláři starosty
________________________________________________________________________
Rada obce přijala tato usnesení:
4/1
schvaluje program 4. schůze RO
4/2
schvaluje Smlouvu č. 14218521 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí se Státním fondem životního prostředí České republiky, Praha, na akci
„Protipovodňová opatření obce Jeseník nad Odrou“
4/3
pověřuje starostu podepisovat smlouvy a rozhodnutí schválená radou obce
4/4
pověřuje místostarostu v případě nepřítomnosti starosty podepisovat smlouvy a rozhodnutí schválená radou obce
4/5
schvaluje dodávku na zabezpečovací zařízení na budově hasičské zbrojnice Hůrka s firmou Jipex Alarm s.r.o.,
Moravská Ostrava - Přívoz
4/6
bere na vědomí informace o připravované opravě nadjezdu v km 228,824 železniční trati Přerov – Bohumín
v Jeseníku nad Odrou
4/7
bere na vědomí zápis Osadního výboru Polouvsí ze dne 18. 11. 2014
4/8
bere na vědomí žádost o přidělení bytu
4/9
schvaluje Ing. Adama Románka jako oprávněného člena zastupitelstva obce k přijetí prohlášení
o uzavření manželství a užívání závěsného odznaku v matričním obvodě Jeseník nad Odrou pro volební období
2014 – 2018
4/10
ukládá místostarostovi prošetřit žádost o finanční příspěvek na sportovní aktivity dětí
4/11
ukládá starostovi, na základě žádosti o 50% spoluúčasti na nákladech přeložky HUP
4/12
ukládá starostovi prošetřit nabídku na pasport veřejného osvětlení a hřbitov
4/13
schvaluje Veřejnoprávní smlouva s Městem Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín ve věci
projednávání přestupků, vedení přestupkové agendy, vypracování zpráv a sdělení orgánům činným v trestním řízení
a vymáhání pravomocně uložených pokut za spáchání přestupků
4/14
schvaluje záměr prodeje pozemků parcela číslo 36/1 a 37/1 v k. ú. Hrabětice nad Odrou
4/15
bere na vědomí uzavření MŠ v době vánočních prázdnin od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015
4/16
anonymizováno
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4/17
schvaluje nákup dárkových košů pro seniory
4/18
doporučuje ZO schválit dar na spolufinancování akce „Revitalizace okolí kostela v Jeseníku nad Odrou“
4/19
schvaluje Kupní smlouvu na odkoupení dřevěné chatky pro potřeby Osadního výboru Polouvsí
4/20
ukládá místostarostovi zajistit doplnění pasportu místních komunikací o pozemky parc. č. 187/11 a 193/2 v k. ú.
Jeseník nad Odrou
4/21
ukládá místostarostovi zajistit ošetření dvou stromů na základě žádosti
4/22
schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 187/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
4/23
schvaluje Smlouvu o zřízení stavby a jejího provozu
4/24
schvaluje dar Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří
4/25
ukládá místostarostovi prošetřit možnost vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu podomního prodeje

Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce
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