USNESENÍ
z 54. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 28. 1. 2014 od 15.30 hod. v kanceláři starosty
54/1
schvaluje Program 54. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou
54/2
schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 191, 192 v k. ú Jeseník nad Odrou k výstavbě rodinného domu
a ukládá starostovi předat žádost ZO
54/3
schvaluje Darovací smlouvu se Spolkem pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, 739 53 Třanovice 250
ve výši 2000,- Kč
54/4
podporuje Jihočeskou výzvu za prosperující venkov 2014+
54/5
schvaluje Dohodu o činnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma vodního díla
č. 455/D/NJ/2013A s Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
54/6
neschvaluje mediální spolupráci s Regionálním deníkem pro rok 2014
54/7
schvaluje zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., Klíššká 940, 401 17 Ústí nad Labem stavby "BKS
1311000611/148346, SZL plynovod a přípojka plynu, číslo stavby 53549 na pozemku parcela číslo 156/6
v k. ú. Polouvsí
54/8
schvaluje Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 2/2003/5101 s SLUMEKO. s.r.o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice
o provádění odchytu toulavých psů
54/9,10,11,14,15
bere na vědomí žádosti o přidělení bytů
54/12
neschvaluje žádost o poskytnutí finančních prostředků Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.p.s., Bieblova 3, 702 00 Ostrava
54/13
připojuje se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" na základě žádosti Spolku Lungta, Dlouhá 2, 110 00 Praha
54/16
schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí daru ve výši 3.000,-- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR o. s., Klub Zvoneček, Nádražní 695/28, 742 35 Odry
54/17 - 18
schvaluje přidělení bytů č. 240/10 a 240/4 v Jeseníku nad Odrou
54/19
schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí daru ve výši 3.000,-- Kč Divadelnímu spolku PASÁŽ, Jeseník nad Odrou
54/20
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
54/21
schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“ na rok 2014; na Opravu místních komunikací v k.ú. Jeseník nad Odrou, Hůrka a Blahutovice,
Rekonstrukci budovy bývalého statku v Jeseníku nad Odrou, Opravu drobných sakrálních staveb, Prezentaci obce
v rámci Evropského ocenění za obnovu venkova 2014
Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta

