USNESENÍ
z 39. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 2. 5. 2013 v 15.30 hod. v kanceláři starosty
39/1
schvaluje Rámcovou kupní smlouvu č. 3191
39/2
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby
39/3
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
39/4
schvaluje Smlouva o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
39/5
schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Výrobní hala v Jeseníku nad Odrou
39/6
ukládá starostovi jednat v souvislosti s možnou výstavbou v intravilánu obce, rekonstrukcí stávajících
objektů apod., o upřesnění bezpečnostního pásma nového VTL plynovodu a realizaci staveb v něm
39/7
schvaluje Licenční smlouvu č. 13143 s GEODIS BRNO, spol. s r.o., Lazaretní 11a, 615 00 Brno
na oprávnění využití ortofotomap správního území Jeseník nad Odrou
39/8
schvaluje Smlouvu o dílo s DOR-SPORT s.r.o., Bruzovice 247, 739 36 Sedliště na provádění
pravidelných revizí dětských hřišť
39/9
schvaluje Zprostředkovatelskou smlouvu s Claris realitní kancelář s.r.o., K Nemocnici 166/14, 741 01
Nový Jičín na prodej pozemků p. č. 989/136, 989/141, 989/142 a 989/143 v k. ú. Jeseník nad Odrou
39/10
schvaluje záměr směny části pozemku parcela č. 5 a 215/3 za část pozemku parcela č. 10 v k. ú.
Blahutovice a záměr prodeje části pozemku parcela č. 5 v k. ú. Blahutovice
39/11
Schvaluje záměr směny části pozemku parcela č. 215/3 v k. ú. Blahutovice za část pozemku parcela
č. 8 v k. ú. Blahutovice
39/12
schvaluje záměr prodeje části pozemků parcela číslo 174 a 180/1 v k. ú. Polouvsí
39/13
bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu
39/14
schvaluje dar ve výši 3806,-- Kč Společnosti přátel Poodří, Oblá 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
na vydávání časopisu POODŘÍ
39/15
neschvaluje žádost o finanční příspěvek na 5. Setkání opuštěných a handicapovaných dětí a mládeže
z Moravskoslezského kraje Fondu pro opuštěné a handicapované děti, Za Sušárnou 391, 742 72
Mořkov
39/16
neschvaluje žádost o finanční příspěvek SONS ČR, Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín

39/17
bere na vědomí Zápis z jednání Českou poštou, s. p., Region Severní Morava, Poštovní 1368/20, 728
60 Ostrava o úpravě provozní doby od 1. 6. 2013
39/18
ukládá starostovi jednat s projektanty o dopracování opatření na potoku Rybník v k. ú. Polouvsí a k. ú.
Hůrka v rámci závěrečného vyhodnocení Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových
opatření v Regionu Poodří – západ
39/19
ukládá starostovi prověřit nabídku fa DIGIS s.r.o., Ostrava na nový GIS obce Jeseník nad Odrou
39/20
ukládá starostovi zkonzultovat předložený manipulační řád Mlýnského náhonu v Jeseníku nad Odrou
s autorizovaným vodohospodářem
39/21
ukládá starostovi oslovit firmy k předložení nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu na akci: „Stavební úpravy a zateplení objektu MŠ Jeseník nad Odrou“
39/22
ukládá starostovi oslovit firmy k předložení cenových nabídek k akci: „Oprava elektroinstalace
v kuchyni MŠ v Jeseníku nad Odrou“
39/23
ukládá starostovi oslovit firmy k předložení nabídek v rámci výběrového řízení na „Rekonstrukci
kotelny MŠ Jeseník nad Odrou“
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