USNESENÍ
z 3. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 28. 12. 2010 v 15.30 hod. v kanceláři starosty
Rada obce přijala tato usnesení:
3/1

schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2010 – příloha č. 1
3/2
schvaluje prodloužení smluv o nájmu z bytu
3/3
schvaluje Rozpis rozpočtu na rok 2011
3/4
schvaluje ceník poplatků a služeb na rok 2011 – příloha č. 2
3/5
schvaluje záměr pronájmu (místnost v DPS, klubovna KD v Jeseníku nad Odrou)
3/6
pověřuje Ing. Adama Románka k uzavírání sňatků a k užívání závěsného odznaku obce
3/7
schvaluje platový výměr ředitelky MŠ
3/8
schvaluje platový výměr ředitelky ZŠ
3/9
schvaluje nákup židlí a stolů do KD Blahutovice od společnosti TON a.s., Michaela Thoneta 148, 768 61
Bystřice pod Hostýnem
3/10
schvaluje finanční příspěvek Občanskému sdružení Skřivánek, Nová ulice 461, 742 01 Suchdol nad Odrou
3/11
schvaluje Smlouvu o dílo se Správou silnic Moravskoslezského kraje, středisko Nový Jičín, Šenov u Nového
Jičína, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín na údržbu místní komunikace v Blahutovicích
3/12
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. NJ/466/d/2010/Ko
s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava
3/13
RO ukládá starostovi jednat s dopravcem a Moravskoslezským krajem o zařazení nového ranního
autobusového spoje do Nového Jičína v 6.30 hod
3/14
schvaluje Smlouvu o ostatní dopravní obslužnosti s Veolia transport Morava a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00
Ostrava Moravská Ostrava
3/15
schvaluje příspěvek na plesy
příspěvek na obecní ples ve výši 5 000, Kč
500, na plesy pořádanými spolky, osadními výbory, příspěvkovými organizacemi obce

3/16
ukládá místostarostovi oslovit osadní výbory o předložení rozpisu akcí včetně finančních nákladů
požadovaných po obci na rok 2011 v termínu do 31.1.2011
3/17
ukládá místostarostovi oslovit zájmová sdružení a spolky k předložení žádosti o příspěvek na činnost
na rok 2011 v termínu do 31.1.2011
3/18
schvaluje rozšíření a doplnění obecního rozhlasu u povodňových domků v lokalitě „Za bytovkami“ firmou
ELMIK – Mikula Tomáš, Obora III 168/2 757 01 Valašské Meziříčí
3/19
bere na vědomí zápis Osadního výboru Polouvsí ze dne 9.12.2010
3/20
bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu
3/21
ukládá starostovi předložit ZO žádost o odkoupení pozemku p.č. 1008/53 v k.ú. Jeseník nad Odrou
3/22
ukládá starostovi připravit projekt na rekonstrukci společenské místnosti v Blahutovicích v rámci programu
Podpora obnovy venkova Moravskoslezského kraje
3/23
schvaluje termíny konání RO v roce 2011:
18.1., 8.2., 8.3., 5.4., 10.5., 7.6., 1.7., 9.8., 6.9., 11.10., 8.11., 6.12. 2011.
3/24
schvaluje odpis nedobytných pohledávek – příloha č. 3
3/25
schvaluje zastavení investičních akcí – studna TJ Slavoj a Víceúčelové hřiště Blahutovice
3/26
schvaluje sjednocení názvů veřejných zakázek malého rozsahu – příloha č. 4

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta

