USNESENÍ
z 16. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 6. 12. 2011 v 16.00 hod. v kanceláři starosty
16/1
schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko na akci „Mateřská škola Jeseník nad Odrou“
16/2
schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Centrum společenského vyžití Blahutovice“
16/3
schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku: „Stavební úpravy objektu čp. 35 v Blahutovicích“
16/4
schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku: „Lávka přes Odru v Jeseníku nad Odrou“
16/5
rozhodla o nejvýhodnější nabídce na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura v Polouvsí“.
Nejvýhodnější nabídku podala firma STAREST s.r.o., Vlčnov 133, 742 31 Starý Jičín
16/6
ukládá starostovi oslovit firmy na podání nabídek pro výběrové řízení na výměnu oken v Blahutovicích
čp. 51
16/7
ukládá starostovi oslovit firmy na podání nabídek pro výběrové řízení na zpracování geometrického
plánu pro zřízení věcných břemen umístěných plynárenských zařízení
16/8
schvaluje záměr směny pozemků p.č. 83/1 a 84/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou za budovu
bez čp. na pozemku parcela č. 87 v k.ú. Jeseník nad Odrou
16/9
schvaluje nabídku pronájmu kopírovacího stroje firmou Rama Moravia, s.r.o., Gollova 1407/8, Ostrava
– Hulváky
16/10
schvaluje převod kopírovacího stroje BIZHUB C 203 Základní škole Jeseník nad Odrou
16/11
schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor restaurace Blahutovice 35 k 31.12.2011
16/12
schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor restaurace Blahutovice 35
16/13
schvaluje pronájem zemědělských pozemků
16/14
bere na vědomí žádost o přidělení bytu
16/15
bere na vědomí žádost o přidělení bytu
16/16
schvaluje podání žádosti Státnímu fondu dopravní infrastruktury na dotaci na zhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolení na výstavbu chodníku v Jeseníku nad Odrou a Hůrce
16/17
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu

16/18
ukládá starostovi předat ZO zápis 2/2011 kontrolního výboru ZO Jeseník nad Odrou
16/19
schvaluje žádost o povolení mezinárodního podniku „Mezinárodní mistrovství ČR v rallye 2012“ dne
23.3.2012 ÚAMK – AutoMotoKlub Rallye Sport – Vsetín, Dolní Jasénka 744, 755 01 Vsetín
16/20
neschvaluje finanční příspěvek na zřízení klimatizace v nebytových prostorách Hůrka 42
16/21
ukládá starostovi předat ZO žádost o revokaci usnesení ZO č. 21/9 o odkoupení pozemků p.č. 334/73
a 334/74 v k.ú. Polouvsí
16/22
bere na vědomí hlášení o uzavření MŠ Jeseník nad Odrou v době vánočních prázdnin
16/23
anonymizováno
16/24
schvaluje podání žádostí na dotační tituly Ministerstva pro místní rozvoj ČR na nájemní bydlení, sítě
v Polouvsí, olověné rozvody v DPS Jeseník nad Odrou
16/25
bere na vědomí žádost o zařazení pozemků p.č. 260, 261 v k. ú. Blahutovice do územního plánu
k výstavbě RD
16/26
schvaluje smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací CS21 Nextnet,
Ostrava
16/27
schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 116/7 v k.ú. Jeseník nad Odrou
16/28
neschvaluje finanční příspěvek na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře KČT oblast Moravskoslezská,
Ostrava
16/29
schvaluje odpisový plán
16/30
schvaluje prodej plynového kotle
16/31
ukládá starostovi předat ZO rozpočet na rok 2012
16/32
ukládá starostovi předat ZO rozpočtové opatření č. 4/2011
16/33
schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy č. 00421131 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky na „Úpravu veřejných prostranství v Jeseníku nad Odrou“
16/34
schvaluje zvýšení nájemného z bytů o 10% od 1.1.2012
16/35
schvaluje dodatek Smlouvy o dílo č. 13/2011/Z s firmou STAREST s.r.o., Starý Jičín – Vlčnov 133, 742
31 Starý Jičín na rekonstrukci BJ Blahutovice 51
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