USNESENÍ
z 57. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 25. 3. 2014 od 15.30 hod. v kanceláři starosty

__________________________________________________________________________________


schvaluje program 57. schůze RO



schvaluje zařazení obce do pilotního projektu programu přemístění zástavby z území ohrožených povodní



schvaluje Opatření rady obce č. 01/2014 - řád veřejného pohřebiště



bere na vědomí Inventarizační zprávu obce za rok 2013



schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení dodávky plynu pro maloodběr č. P4000251 s Energie2, a.s.,
odštěpný závod, Křenova 438/7, 162 00 Praha 6



schvaluje výjimku z počtu žáků podle zákona č. 561/2004 Sb. §23 odst. 3 pro Základní školu Jeseník nad
Odrou okres Nový Jičín, příspěvkovou organizaci



schvaluje změnu platového výměru ředitelky ZŠ Jeseník nad Odrou



schvaluje dar MAS Regionu Poodří, 742 54 Bartošovice 1 ve výši 10 000,--Kč na akce pořádané k 10. výročí
založení MAS Regionu Poodří



schvaluje záměr prodeje pozemků parcela číslo 989/145, 989/ 146, 989/182, 875/4 a části pozemků
parcela číslo 875/3 a 844/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou



ukládá starostovi předat ZO žádost o odkoupení pozemků parcela číslo 989/145, 989/ 146, 989/182, 875/4
a část pozemků p. č. 875/3 a 844/2 v k. ú. Jeseník nad Odrou



schvaluje záměr prodeje pozemku parcela číslo 989/142 v k.ú. Jeseník nad Odrou



ukládá starostovi předat ZO žádost o odkoupení pozemku parcela číslo 989/142



bere na vědomí informaci Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava o vypracování Studie
na vodním toku Luha v úseku od soutoku s tokem Rybník říční km 3,865 až po pramen říční km 28,120



schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby IP-128015527, Jeseník n. O., Jeseník n. O. s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
zastoupena na základě plné moci evidenční číslo 0054/2012 ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 702 00
Ostrava - Přívoz na vybudování přípojky NN budovy č.p. 338 na pozemku p.č. 87 v k. ú. Jeseník nad Odrou



schvaluje dar 4 000,--Kč Společnosti přátel Poodří, Oblá 11, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory na vydávání
časopisu POODŘÍ



schvaluje Smlouvu o dílo s ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno na zpracování projektové
dokumentace "Protipovodňová opatření obce Jeseník nad Odrou"



schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu na zřízení vodovodní přípojky



bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru v Polouvsí ze dne 10. 3. 2014



bere na vědomí dopis obyvatel obce lokality Dolní Mlýn ze dne 4. 3. 2014



schvaluje návrh na odpis pohledávky - příloha č. 1



schvaluje dar 2 000,--Kč Škole života o.p.s., Beskydská 176, 741 01 Nový Jičín



ukládá starostovi předat ZO navrácení pozemku obci parcela číslo 180/1 v k. ú. Polouvsí



ukládá starostovi předat ZO navrácení pozemku obci parcela číslo 989/145, 989/146 a 875/4 v k. ú. Jeseník
nad Odrou



ukládá starostovi předat ZO navrácení pozemku obci parcela číslo 989/138 v k. ú. Jeseník nad Odrou



schvaluje dar 1 000,--Kč ZKO Suchdol nad Odrou - louka, Za nádražím 553, 742 01 Suchdol nad Odrou



schvaluje zpracování projektové dokumentace lávky u Machulů Ing. Jaroslavem Dybalem, Smetanova 1150,
757 01 Valašské Meziříčí



ukládá starostovi oslovit Ing. Pavla Čunka, Vrbenská 245, 757 01 Valašské Meziříčí, Projekt WORK s.r.o.,
Panská 395, 742 13 Studénka a Ing. Jiřího Janyše, Zdeňka Fibicha 1214, 757 01 Valašské Meziříčí k
předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace mostu u Hasalů



bere na vědomí zprávu auditora o provedení auditu hospodaření obce za rok 2013

