USNESENÍ
ze 47. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 3. 9. 2013 od 15.30 hod. v kanceláři starosty
47/1
schvaluje program 47. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou
47/2
schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy po celých pozemcích parc. č. 174/2 a 180/5 a po pozemku parc.
č. 172 v rozsahu stanoveném Geometrickým plánem č. 251-69/2013 Ing. Pavla Nipperta ze dne 22. 7. 2013,
ověřeným katastrálním úřadem dne 26. 7. 2013 pod č. j. 1127/2013 pro manžely Vratislava a Olgu Dlabajových
a každého dalšího vlastníka pozemku parc. č. 180/1, trvalý travní porost v k. ú. Polouvsí
47/3
ukládá starostovi připravit vyhodnocení přijatých prohlášení žadatelů k nájemním smlouvám k přidělení 7
bytových jednotek v budově ŠJ MŠ Jeseník nad Odrou
47/4
bere na vědomí zápis ze schůze finančního výboru ZO Jeseník nad Odrou 3/2013
47/5
ukládá starostovi zveřejnit záměr prodeje pozemků parcela číslo 989/145, 989/146 a části 875 v k.ú. Jeseník nad
Odrou
47/6
ukládá starostovi předat ZO odkoupení pozemku parcela číslo 317 v k.ú. Hůrka
47/7
bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
47/8
neschvaluje prezentace obce v deníku 5 + 2
47/9
bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru v Polouvsí ze dne 19.8.2013
47/10
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízené věcného břemene a souhlas se zřízením stavby
č. 8800073794/3/BVB/P, č. 8800073798/2/BVB/P a č. 8800073802/2/BVB/P s SMP Net, s.r.o., Hornopolní
3314/38, 702 00 Ostrava zastoupena na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská
499/1, 657 02 Brno
47/11
bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu
47/12
bere na vědomí stav příprav na celostátní kolo soutěže Vesnice roku 2013
47/13
ukládá starostovi předat ZO žádost o zrušení koupi pozemku parcela číslo 180/1 v k.ú. Polouvsí
47/14
neschvaluje žádost firmy ANLET, Generála Píky 26, 160 00 Praha 6 o podporu neziskového vzdělávacího projektu
– časopisu Historický kaleidoskop
47/15
schvaluje záměr výpůjčky pozemků parcela číslo 116/12 a 116/19 v k.ú. Jeseník nad Odrou

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta

