USNESENÍ
z 19. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 24. 1. 2012 v 16.00 hod. v kanceláři starosty

19/1
schvaluje Smlouvu na „Zpracování geometrického plánu pro zřízení věcných břemen umístěných
plynárenských zařízení“
19/2
schvaluje Smlouvu o dílo na „Rozšíření vodovodního řadu v Jeseníku nad Odrou“
19/3
rozhodla o nejvýhodnější nabídce na zakázku „Výměna oken a dveří v bytovém domě Blahutovice
čp. 51“
19/4
schvaluje Smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce č. JNO12_SOD
19/5
schvaluje Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby s Českou republikou
19/6
schvaluje Ceník služeb společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
19/7
ukládá místostarostovi zajistit kontejnery na nápojové kartony
19/8
ukládá Ing. Petru Adamcovi zajistit závazné stanovisko orgánu státní památkové péče k sanaci krovů
kaple v Hůrce
19/9
schvaluje záměr pronájmu pozemku parcela číslo 66/6 v k.ú. Jeseník nad Odrou
19/10
bere na vědomí žádost o zařazení do pořadníku o byt v domě pro seniory
19/11
ukládá starostovi předat ZO Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku s Mikroregionem
Odersko
19/12
bere na vědomí Protokol o kontrolní zjištění České inspekce životního prostředí
19/13
bere na vědomí Zprávu o auditu operace č. 009_O_1_2012_OPŽP Ministerstva životního prostředí ČR
akce „Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou“
19/14
schvaluje krátkodobý pronájem pozemku parc. č. 116/4 v k.ú. Jeseník nad Odrou společnosti
19/15
schvaluje záměr prodeje 2 bytových jednotek v Jeseníku nad Odrou č. 268/4 a 269/1, včetně podílu
na společných prostorách budovy ve výši 5483/43684 a 5984/43684 a na pozemcích parc. č. 1133,
1134 a 1135 ve výši 5483/43684 a 5984/43684

19/16
ukládá starostovi písemně vyzvat nájemníky bytových jednotek č. 268/4 a 269/1 v Jeseníku nad Odrou
k jejich případnému odkoupení
19/17
schvaluje dar ve výši 2.000 Kč a Darovací smlouvu s Občanským sdružením Skřivánek, Suchdol nad
Odrou
19/18
bere na vědomí Studii proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Regionu
Poodří – západ
19/19
schvaluje dary do tomboly občanským sdružením a spolkům ve výši 500 Kč na ples v plesové sezóně
2012
19/20
ukládá místostarostovi vyzvat předsedy občanských sdružení a spolků k předložení žádostí o
poskytnutí příspěvků na činnost v roce 2012 v termínu do 29. 2. 2012

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta

