USNESENÍ
z 25. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 14. 6. 2012 v 16.00 hod. v kanceláři starosty
25/1
anonymizováno
25/2
schvaluje uzavření MŠ Jeseník nad Odrou a poskytnutí náhradních prostor v KD Jeseník nad Odrou
25/3
rozhodla o přijetí dotace na proplacení nouzových opatření a opatření nutných k obnovení základních
funkcí poškozeného majetku a území v důsledku škod, které vznikly na území s vyhlášeným stavem
nebezpečí v důsledku živelné pohromy (povodně), na základě které byl vyhlášen stav nebezpečí v
období od 18. května 2010/31. května 2010 do 17. června 2010 dle Dohody o implementaci Fondu
solidarity Evropské unie od Moravskoslezského kraje v celkové výši 289 640,-Kč, za podmínky, že
zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí této dotace
25/4
schvaluje návrh financování veřejné osobní dopravy v Moravskoslezském kraji
25/5
schvaluje Smlouvu o platbách neinvestičních nákladů škol s Městem Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1,
741 01 Nový Jičín
25/6
schvaluje vypracování studie na vybudování cyklostezky Jeseník nad Odrou – Hůrka, Jeseník nad
Odrou – Vražné
25/7
ukládá starostovi předat ZO k projednání odkoupení pozemků parcela číslo 415 a 435/3 v k.ú. Hůrka
25/8
schvaluje Smlouvu o dílo na zajištění technického dozoru investora při realizaci stavby „Rekonstrukce
MŠ Jeseník nad Odrou“
25/9
schvaluje žádost o zrušení smlouvy o pronájmu pozemku parcela číslo 642/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
25/10
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
25/11
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
25/12
uplatňuje námitku k Zásadám územního rozvoje Moravskoslezského kraje - příloha č. 1
25/13
schvaluje registraci akce B.j. 7 PB – VB Jeseník nad Odrou, č.p. 67 na Ministerstvu pro místní rozvoj
v rámci dotačního programu – Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012
25/14
schvaluje registraci akce Místo setkávání – Mateřská škola Polouvsí na Ministerstvu pro místní rozvoj –
v rámci dotačního programu - Program obnovy venkova
25/15
schvaluje registraci akce 3 TI Jeseník nad Odrou na Ministerstvu pro místní rozvoj – v rámci dotačního
programu - Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2012

25/16
bere na vědomí Zprávu Ministerstva pro místní rozvoj o ukončení a závěrečném vyhodnocení akce
„Oprava místní komunikace – Hůrka ke koupališti“
25/17
bere na vědomí Zprávu Ministerstva pro místní rozvoj o ukončení a závěrečném vyhodnocení akce
„Renovace fotbalového hřiště v Jeseníku nad Odrou“
25/18
bere na vědomí Zprávu Ministerstva pro místní rozvoj o ukončení a závěrečném vyhodnocení akce
„Výstavba mostu v Jeseníku nad Odrou – Hůrce“
25/19
bere na vědomí Zprávu Ministerstva pro místní rozvoj o ukončení a závěrečném vyhodnocení akce
„Oprava lávek v Jeseníku nad Odrou – Hůrce“
25/20
bere na vědomí Závěrečné vyhodnocení naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace Státního
fondu rozvoje bydlení, Dlouhá 741/13, 110 00 Praha a Rozhodnutí o přiznání dotace
25/21
schvaluje dar na vydávání časopisu Poodří společnosti přátel Poodří, Výškovická 102, 700 30 Ostrava
25/22
neschvaluje finanční podporu 4. setkání opuštěných a handicapovaných dětí a mládeže
z Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně Fondu pro opuštěné děti, Za Sušárnou 391, 742 72 Mořkov
25/23
bere na vědomí žádost o umístění v domě pro seniory
25/24
schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 163 v k. ú. Jeseník nad Odrou
25/25
schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2012/Z se STAREST s.r.o., 742 31, Starý Jičín-Vlčnov
133
25/26
schvaluje zrušení Smlouvy o nájmu hrobového místa
25/27
schvaluje zrušení Smlouvy o nájmu hrobového místa
25/28
bere na vědomí žádost o přidělení bytu
25/29
schvaluje ukončení nájmu bytu

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta

