USNESENÍ
z 23. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 3. 5. 2012 v 16.00 hod. v kanceláři starosty

23/1
bere na vědomí zápis výběrové komise o rozhodnutí přidělení zakázky ve výběrovém řízení
na rekonstrukci MŠ Jeseník nad Odrou. Nejvýhodnější nabídku podala firma NOSTA s.r.o., Sv. Čecha,
741 01 Nový Jičín
23/2
schvaluje nejvýhodnější nabídku výběrového řízení na akci: Místo setkávání – MŠ v Polouvsí.
Nejvýhodnější nabídku podal Miroslav Martinát, Polouvsí 34, 741 01 Nový Jičín
23/3
schvaluje nejvýhodnější nabídku výběrového řízení na akci: Obnova kaple v Hraběticích. Nejvýhodnější
nabídku podala firma VYKI TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
23/4
bere na vědomí ukončení nájmu v domě pro seniory v Jeseníku nad Odrou
23/5
schvaluje přidělení bytu v domě pro seniory
23/6
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
23/7
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby
IP-12-8012524 s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
zastoupena na základě plné moci evidenční číslo 0042/2010 ARPEX MORAVA s.r.o., Bartošovice 12,
PSČ 742 54
23/8
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene IP-12-8012099, Jeseník nad Odrou a IP-12-8011155
s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupena
na základě plné moci evidenční číslo 0042/2010 ARPEX MORAVA s.r.o., Bartošovice 12, PSČ 742 54
23/9
bere na vědomí Zápis z jednání Osadního výboru v Polouvsí
23/10
ukládá místostarostovi zapracovat požadavky členů osadních výborů do plánu práce pracovníků
udržujících veřejná prostranství a budovy v obci
23/11
schvaluje záměr prodeje části pozemku parcela číslo 989/120 v k.ú. Jeseník nad Odrou
23/12
schvaluje záměr prodeje části pozemku parcela číslo 989/120 v k.ú. Jeseník nad Odrou
23/13
anonymizováno
23/14
schvaluje Smlouvy o nájmu hrobových míst 1-17/2012

23/15
schvaluje Smlouvu o provedení hudební produkce s dechovou hudbou Šarovec na společenskou akci
„Slavnosti obce Jeseník nad Odrou“
23/16
schvaluje Smlouvu o zprostředkování hudební produkce s interpretem Markem Ztraceným,
zastoupeným Uměleckou agenturou Magnetic Production s.r.o. na společenskou akci „Slavnosti obce
Jeseník nad Odrou“
23/17
schvaluje Smlouvu o dílo na vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu
s Rock&Roll Band Marcela Woodmana zastoupený p. Marcelem Lesníkem ve věcech smluvních
na společenskou akci „Slavnosti obce Jeseník nad Odrou“
23/18
schvaluje Smlouvu o dílo na ozvučení společenské akce „Slavnosti obce Jeseník nad Odrou“
23/19
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
23/20
schvaluje podání žádosti o dotaci na MAS Region Poodří – 6 výzva v rámci fiche č. 1 – Cesty poznání
venkova, Zateplení budovy ubytovny v areálu TJ Slavoj Jeseník nad Odrou a č. 5 – Zlepšení kvality
života v Poodří – Stavební úpravy objektu na parc. č. 87 v Jeseníku nad Odrou
23/21
ukládá starostovi předat ZO k projednání možnost vybudovat útulek pro psy v Bartošovicích v rámci
Regionu Poodří
23/22
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu hospodářské budovy s pronajímatelem AGRO
JESENICKO a.s., Jeseník nad Odrou 234
23/23
schvaluje Pojistnou smlouvu č. 43465879-19 – pojištění majetku s Českou pojišťovnou a.s., Spálená
75/16, 113 04 Praha 1
23/24
schvaluje podání přihlášky Obce Jeseník nad Odrou k soutěži Vesnice roku 2012
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