USNESENÍ
ze 49. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 7. 10. 2013 od 15.30 hod. v kanceláři starosty
49/1

schvaluje program 49. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou
49/2
schvaluje Smlouva o rámcových obchodních podmínkách při prodeji zboží s Jednotou, spotřebním
družstvem v Hodoníně, Národní třída 13. 695 34 Hodonín
49/3
Schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Zateplení
budovy zdravotního střediska v Jeseníku nad Odrou“ firmou ATRIS, s.r.o., 739 22 Soběšovice 270
49/4
schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce
budovy bývalého statku v Jeseníku nad Odrou“ firmou ATRIS, s.r.o., 739 22 Soběšovice 270
49/5
schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování studie „Úpravy prostranství u MŠ v Jeseníku nad Odrou včetně
geodetického zaměření“ firmou ATRIS, s.r.o., 739 22 Soběšovice 270
49/6
bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru v Polouvsí ze dne 18. 9. 2013
49/7
ukládá starostovi předat ZO žádost Vratislava a Olgy Dlabajových, Polouvsí 94 o odkoupení části
pozemku parcela číslo 180/4 v k.ú. Polouvsí
49/8
schvaluje ponechání přeplatku v rámci vyúčtování ztráty dopravců z provozování ostatní dopravní
obslužnosti za rok 2012 na úhradu ztráty v roce 2014
49/9
bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
49/10
bere na vědomí odstoupení od smlouvy o pronájmu bytu Jeseník nad Odrou 67
49/11
schvaluje pronájem bytu Jeseník nad Odrou 67
49/12
bere na vědomí informaci o změně otvírací doby pošty v Jeseníku nad Odrou
49/13
bere na vědomí informaci Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava o zpracování
Studie DVT – Teplá, stanovení záplavového území Hůrka, Bernartice nad Odrou v úseku ř. km 0,00 –
4,247
49/14
neschvaluje žádost Centra pro rodinu a sociální péči o.s., Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava o
finanční spoluúčast na zajištění sociálních služeb
49/15
neschvaluje žádost Střediska rané péče Tamtam, Jungmannova 25, 779 00 Olomouc o finanční
příspěvek na zajištění poskytovaných služeb

49/16
neschvaluje žádost pěveckého sboru Ondrášek Novojičínský sbor ZUŠ, Derkova 1, 741 11 Nový Jičín o
finanční příspěvek na soutěž v USA
49/17
ukládá starostovi předat komisi životního prostředí žádost o ořez stromů
49/18
ukládá starostovi předat komisi životního prostředí žádost o ořez stromů
49/19
ukládá starostovi jednat s Ing. Josefem Kovářem, Mankovice 85, 742 35 Odry o realizaci projektu
„Založení nových krajinných prvků v obci Jeseník nad Odrou“
49/20
bere na vědomí informaci o přípravách slavnostní vyhlášení Vesnice roku 2013
49/21
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 12146/SOD ze dne 7. 9. 2012 na Nástavbu a stavební
úpravy MŠ (akce rozpočtu b.j. 7 PB – VB Jeseník nad Odrou, č.p. 67)

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta

