USNESENÍ
z 55. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 25. 2. 2014 od 15.30 hod. v kanceláři starosty


schvaluje Program 55. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou



schvaluje Smlouvu o dílo číslo SOD R 402/2014 s EMPESORT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01
Valašské Meziříčí na nákup 2 ks informačních panelů pro měření rychlosti vozidel



schvaluje Kupní smlouvu č. 1/2014 s LesFree s.r.o., 763 19 Kašava 290 na prodej dříví z obecních lesů



schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby IP-128015234, Polouvsí, Dlabajová s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín zastoupena na základě
plné moci evidenční číslo 0054/2012 ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přívoz na zřízení
přípojky NN



bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu



ukládá starostovi předat ZO oznámení o termínu konání valné hromady ASOMPO, a.s., 742 72 Životice u
Nového Jičína 194



bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru v Polouvsí ze dne 22. 1. 2014



schvaluje odborného lesního hospodáře obecních lesů na rok 2014 Ing. Libora Strakoše, 763 19 Kašava 290



schvaluje uzavření Dohody o porozumění s PV FIN, s.r.o., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 v rámci Podpory
vzdělávání obyvatel obcí na posílení konkurenceschopnosti na trhu práce



doporučuje ZO schválit návrh finančního výboru na rozdělení příspěvků v rámci podpory činnosti občanských
sdružení a spolků v Jeseníku nad Odrou - příloha č. 1



schvaluje Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce ČR - krajská pobočka v Ostravě,
Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2



schvaluje nákup dopravních značek od firmy DAVOZ ZNAČKY s.r.o., Sportovní 15, Nový Jičín



bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise o přidělení zakázky uchazeči STAVBY – BALLER s.r.o., 742 37
Spálov 30, IČ: 29396841 na realizaci akce „Obnova kaple v Hraběticích“



bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise o přidělení zakázky uchazeči PELA CZ a.s., K Nemocnici
2133/104, 741 01 Nový Jičín, IČ: 25822454 na realizaci akce „Rekonstrukce budovy bývalého statku
v Jeseníku nad Odrou“



bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise o přidělení zakázky uchazeči HERYÁN Reconstructions s.r.o.,
756 27 Valašská Bystřice 444, IČ: 28645006 na realizaci akce „Zateplení budovy zdravotního střediska“



schvaluje Smlouvu na technický dozor investora stavby „Rekonstrukce budovy bývalého statku v Jeseníku
nad Odrou“ a „Zateplení budovy zdravotního střediska“ s Ing. Jaroslavem Brodským, Dostojevského 32 , 746
01 Opava 1



schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobových míst č. 1 – 6/2014



doporučuje ZO schválit Rozpočtové opatření č. 1/2014

