USNESENÍ
z 13. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 11. 10. 2011 v 16.00 hod. v kanceláři starosty
Rada obce přijala tato usnesení:

13/1
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady
Odrou

rekonstrukce MŠ Jeseník nad

13/2
jmenuje zástupce obce Ing. Adama Románka do Rady školy ZŠ Jeseník nad Odrou
13/3
bere na vědomí plnění rozpočtu k 30. 9. 2011
13/4
bere na vědomí zápis OV Polouvsí ze dne 21.9.2011
13/5
schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor Jeseník nad Odrou 171
13/6
neschvaluje žádost Centra pro rodinu a sociální věci o.s., Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava 1,
o finanční spoluúčast na zajištění sociálních služeb
13/7
neschvaluje žádost DĚCKO, o.p.s, Komenského 64, 741 01 Nový Jičín, o finanční příspěvek
na spolufinancování handicapovaných dětí v roce 2012
13/8
ukládá starostovi předat ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem
v Děčíně, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupena ARPEX MORAVA, s.r.o., Bartošovice 12, 742 54
Bartošovice na pozemku parcela číslo 151/1v k.ú. Polouvsí přípojka elektro NN pro novostavbu RD
v Polouvsí
13/9
schvaluje záměr pronájmu části pozemku parcela číslo 66/6 a pozemku parcela číslo 88 v k.ú. Jeseník
nad Odrou
13/10
schvaluje slevu na nájemném po dobu rekonstrukce restaurace Blahutovice 35
13/11
schvaluje slevu na nájemném po dobu rekonstrukce – byt Blahutovice 35
13/12
bere na vědomí žádost o přidělení bytu
13/13
bere na vědomí žádost o umístění v DPS
13/14
bere na vědomí studii napojení rozvodny Kletné z vedení V 403. Doporučuje schválit variantu č. 2,
která se minimálně dotýká katastrů obce
13/15
bere na vědomí studii výstavby Moravia – VTL plynovodu

13/16
ukládá starostovi předat ZO Zprávu kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří
13/17
ukládá starostovi předat ZO závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2010
13/18
ukládá starostovi předat ZO Stanovy dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří
13/19
schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 10157 s KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
13/20
neschvaluje cenovou nabídku GIS STAVINVEX a.s., Bučinská 1733, 735 41 Petřvald, na Pasport
místních komunikací
13/21
schvaluje dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NJA VL
31/2011/CZ.1.04/2.1.00/03.00001 s ČR – Úřadem práce ČR, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2
13/22
schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
č. NJK VL 31/2011/CZ.1.04/2.1.00/03.00001 ze dne 12.9.2011 s ČR – Úřadem práce ČR, Karlovo
náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2
13/23
schvaluje dotaci z MMR na Lávku přes Odru v Jeseníku nad Odrou
13/24
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu vodovodní přípojky

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta

