USNESENÍ
z 32. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 6. 11. 2012 v 15.30 hod. v kanceláři starosty
32/1
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene IP-12-8012524, Jeseník nad Odrou – Polouvsí,
s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín zastoupena na základě plné moci evidenční číslo
0042/2010 ARPEX MORAVA, s.r.o., Teslova 973/2, 702 00 Ostrava-Přívoz
32/2
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
32/3
nesouhlasí se záborem obecního pozemku parcela číslo 226/3 v k.ú. Polouvsí v souvislosti se žádostí
o zřízení práva provést stavbu
32/4
nesouhlasí s předloženou PD projektu „Zvýšení a rozšíření hráze Horního rybníka na pozemku parcela
číslo 320/2 a opevnění břehů Horního a Dolního rybníka v Polouvsí“, firmy Projekční a inženýrská
činnost, Ing. Jaroslav Groman, Bezručova 879, 742 13 Studénka z důvodu zvýšení vodní hladiny

32/5
ukládá místostarostovi svolat jednání s vlastníkem rybníku, projektantem, zástupcem obce, osadního
výboru a komise životního prostředí v termínu do 30.11.2012, na základě žádosti o vyjádření
k projektu „Zvýšení a rozšíření hráze Horního rybníka na pozemku parcela číslo 320/2 a opevnění
břehů Horního a Dolního rybníka v Polouvsí“, firmy Projekční a inženýrská činnost, Ing. Jaroslav
Groman, Bezručova 879, 742 13 Studénka
32/6
schvaluje plán inventarizace na rok 2012 – příloha č. 1
32/7
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Výstavba chodníku v obci Hůrka“ s SHB, akciová společnost,
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
32/8
schvaluje odstoupení od Smlouvy o provádění pěstebních činností a o prodeji dříví s firmou LESS
Forest s.r.o., 285 25 Bohdaneč z důvodu čl. VIII,3,a Smlouvy
32/9
schvaluje Ing. Libora Strakoše, 763 19 Kašava 290 ve funkci odborného lesního hospodáře
32/10
schvaluje Kupní smlouvu na prodej dříví č. 2602/2012 s LesFree s.r.o., 763 19 Kašava 290
32/11
ukládá Ing. Petru Fuskovi vyhodnotit předložené nabídky na zpracování LHP v roce 2013
32/12
schvaluje Dodatek č. 14 Smlouvy o zneškodňování komunálních odpadů v obci Jeseník nad Odrou
č. 020/98 s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
32/13
bere na vědomí závěrečné vyhodnocení akce „3 TI Jeseník nad Odrou“ evidenční číslo
117D513000417 Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
32/14
nesouhlasí s pozastavením pronájmu restaurace v Hůrce 42 v období od 1.1.2013 – do 31.3.2013
na základě žádosti p.Radka Tomčáka, 742 33 Jeseník nad Odrou 107

32/15
bere na vědomí zápis Osadního výboru Polouvsí ze dne 26.9.2012
32/16
bere na vědomí ukončení platnosti nájemní smlouvy na pozemky p.č. 1094 v k.ú. Jeseník nad Odrou,
226/3, 227 v k.ú. Polouvsí, 436 v k.ú. Hůrka
32/17
schvaluje nájemné z bytů - navýšení o 10 % od 1.1.2013
32/18
schvaluje navýšení ceny stočného podle finanční analýzy na 17,92 Kč/m3 od 1.1.2013
32/19
schvaluje navýšení ceny vodného v Blahutovicích na 20,00 Kč/m3 od 1.1.2013
32/20
doporučuje ZO přijetí překlenovacího úvěru na dofinancování akce „MŠ Jeseník nad Odrou“
32/21
bere na vědomí plnění rozpočtu k 31.10.2012
32/22
bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
32/23
bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
32/24
bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
32/25
bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
32/26
ukládá starostovi předat ZO ke schválení podání žádosti o dotaci na tvorbu digitálních povodňových
plánů, hlásných a varovných povodňových systémů
32/27
schvaluje Základní škole Jeseník nad Odrou převod z rezervního do investičního fondu
32/28
schvaluje nepravidelné bezúplatné užívání klubovny KD Jeseník nad Odrou rodiči s malými dětmi

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta

