USNESENÍ
z 6. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 10. 3. 2011 v 16.00 hod. v kanceláři starosty
Rada obce přijala tato usnesení:
6/1

schvaluje Smlouvu o zřízení stavby a jejího provozu
6/2
schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Jeseník nad Odrou
6/3
schvaluje převod části zisku výsledku hospodaření MŠ do fondu odměn a zbytek zisku do rezervního fondu
6/4
anonymizováno
6/5
schvaluje finanční příspěvek v maximální výši 50.000 Kč k vydání publikace k 600. výročí obce Polouvsí
6/6
schvaluje zpracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost na akci: „Oprava kaple
v Hraběticích“ firmou Ing. Karel Suida, Bruntálská 77, 794 01 Krnov
6/7
bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Blahutovice ze dne 4. 2. 2011
6/8
ukládá starostovi předat ZO Smlouvu o bezúplatném převodu č. 12/2011 Ku s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových na pozemek č. 805 v k. ú. Jeseník nad Odrou
6/9
schvaluje Smlouvu o poskytnutí auditorské služby s firmou OK AUDIT, s.r.o. Mojmírovců 1246, 709 00
Ostrava Mariánské Hory, IČ 47682833 na rok 2011
6/10
schvaluje zateplení fasády bytu zdravotního střediska firmou Miroslav Martinát, 741 01 Polouvsí 34, Jeseník
nad Odrou
6/11
schvaluje nájem bytu v Jeseníku nad Odrou – Blahutovicích 51
6/12
ukládá starostovi předložit ZO odkoupení pozemků parc. č. 977/1, 977/4, 978/1, 983/2, 984/6, 984/7 v k. ú.
Jeseník nad Odrou
6/13
schvaluje finanční příspěvek ZO ČSOP Nový Jičín, Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy
Bartošovice
6/14
ukládá starostovi obce předložit ZO k projednání delegování zástupce obce jakožto zástupce akcionáře na
valnou hromadu společnosti ASOMPO a.s. Životice u Nového Jičína
6/15
bere na vědomí rozpočet generální opravy pohostinství v Blahutovicích zpracovaný Josefem Slavíkem, 742 73
Veřovice 246
6/16
bere na vědomí dopis Ing. Romana Portužáka, CSc., ředitele odboru energetiky MPO ze dne 10.2.2011 ke
zveřejňovaným informacím ohledně výstavby JE v lokalitě Blahutovice

6/17
schvaluje povolení 4 splátek faktury č. 410216
6/18
schvaluje přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, na akci
„Územní plán Jeseníku nad Odrou“ ve výši 553 200 Kč
6/19
bere na vědomí Zprávu o provedené inventarizaci k 31. 12. 2010
6/20
ukládá starosti předat ZO Závěrečný účet za rok 2010 včetně zprávy auditora
6/21
ukládá starosti předat ZO podání žádosti o dotaci z Programu péče o krajinu na rok 2011
6/22
schvaluje přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, na akci
„Jeseník nad Odrou – 3 bytové jednotky“ ve výši 1 800 000 Kč

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta

