USNESENÍ
z 17. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 28. 12. 2011 v 12.00 hod. v kanceláři starosty
17/1
schvaluje Smlouvu o dílo č. 20/2011/Z na akci „Dopravní a technická infrastruktura v Polouvsí“
17/2
schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011
17/3
schvaluje ceník služeb a místních poplatků pro rok 2012
17/4
nesouhlasí s rozsahem služeb České pošty v Jeseníku nad Odrou, navrženou otevírací dobou pro
veřejnost
17/5
ukládá starostovi jednat s vedením České pošty o rozsahu poskytovaných služeb v Jeseníku nad Odrou
17/6
schvaluje pronájem nebytových prostor Blahutovice 35
17/7
ukládá starostovi předat ZO a jednat o upřesnění investičního záměru firmy k žádosti o odprodej
pozemků parcela č. 989/146, 989/145 a 989/142 v k.ú. Jeseník nad Odrou za účelem výstavby RD
17/8
bere na vědomí ceník služeb Severomoravských vodovodů a kanalizací a.s.
17/9
ukládá starostovi jednat o změně podmínek poskytování dat firmou Severomoravské vodovody
a kanalizace a.s.
17/10
bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Jeseník nad Odrou
17/11
schvaluje výpověď smlouvy o nájmu pozemku p.č. 317/2 v k. ú. Blahutovice k 1.1.2012
17/12
schvaluje Smlouvy o nájmu hrobových míst č. 18 33/2011
17/13
anonymizováno
17/14
rozhodla o nejvýhodnější nabídce na zakázku „Rozšíření vodovodního řadu v Jeseníku nad Odrou“.
Nejvýhodnější nabídku podala firma MULTIP STAV spol. s r.o., Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín
17/15
rozhodla o nejvýhodnější nabídce na zakázku „Zpracování geometrického plánu pro zřízení věcných
břemen umístěných plynárenských zařízení“. Nejvýhodnější nabídku podal Ing. Aleš Juříček, Alšova
1142, 742 21 Kopřivnice
17/16
konstatuje, že Obec Jeseník nad Odrou neeviduje žádné nezaplacené pohledávky vůči Nemocnici
s poliklinikou v Novém Jičíně ke dni 28. 12. 2011
17/17
neschvaluje žádost o pronájem nebytových prostor – restaurace v Blahutovicích čp. 35

17/18
revokuje usnesení 11/1 z 11. schůze rady obce ze dne 9.8.2011 – pronájem bytu Blahutovice 51
17/19
schvaluje pronájem bytu Blahutovice 51 od 1. 1. 2012
17/20
provádí rozpis rozpočtu na rok 2012

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta

