USNESENÍ
z 36. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 26. 2. 2013 v 15.30 hod. v kanceláři starosty
36/1
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
36/2
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene
36/3
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
36/4
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
36/5
neschvaluje zveřejnění záměru prodeje zemědělských pozemků
36/6
schvaluje Účetní závěrku Základní školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace,
742 33 Jeseník nad Odrou 58 ke dni 31.12.2012 a rozdělení hospodářského výsledku
36/7
schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace,
742 33 Jeseník nad Odrou 67 ke dni 31.12.2012
36/8
bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace
za školní rok 2011/2012
36/9
anonymizováno
36/10
schvaluje změnu nájemní smlouvy RD Jeseník nad Odrou 303
36/11
bere na vědomí vypracování Studie DVT – Luha Povodím Odry, Varenská 49, 701 26 Ostrava
36/12
bere na vědomí zápis Osadního výboru Polouvsí ze dne 7. 2. 2013
36/13
schvaluje dar 5000,- Kč na podporu sportovní činnosti
36/14
ukládá starostovi jednat s Osadním výborem Polouvsí o případném prodeji a využití pozemku parcela
číslo 294/1 v k.ú. Polouvsí
36/15
ukládá starostovi jednat se starosty Obce Vražné a Kunín o podání společné žádosti na podporu
kulturních projektů – poskytovatel Nadační fond Kousek po kousku – grantové kolo pro rok 2013/2014
36/16
bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
36/17
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na opravu dešťové kanalizace na pozemku parcela číslo 481/3
v k.ú. Hůrka

36/18
neschvaluje žádost o finanční prostředky pro sociální službu poskytovanou v rámci Občanské poradny
Nový Jičín Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., Bieblova 3, 702 00 Ostrava
36/19
schvaluje pronájem části pozemku parcela číslo 163 v k.ú. Jeseník nad Odrou
36/20
schvaluje pronájem pozemků parcela číslo 1094 v k.ú. Jeseník nad Odrou, 228/5 v k.ú. Polouvsí,
435/3 v k.ú. Hůrka ZO ČSOP Jeseník nad Odrou, Pozemkový spolek Domov, Blahutovice 34
36/21
schvaluje zhotovení PD firmou UniProjekt, projekční kancelář, Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín
na úpravu plynové kotelny a elektrorozvodů školní jídelny v Jeseníku nad Odrou
36/22
schvaluje vyvěšení vlajky na OÚ v Jeseníku nad Odrou v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro
Tibet“
36/23
bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2012
36/24
ukládá starostovi předat ZO odkoupení pozemků parcela číslo 481/7, 481/8, 481/33, 481/34 v k.ú.
Hůrka
36/25
schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o nájmu

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta

