USNESENÍ
z 59. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 27. 5. 2014 od 15.30 hod. v kanceláři starosty
•

schvaluje Program 59. schůze RO

•

schvaluje Smlouvu o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP s EXTÉRIA, s.r.o., Hradní 27/37,
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

•

revokuje usnesení č. 58/30 ze dne 29.4.2014 o přidělení bytu Jeseník nad Odrou č. p. 300

•

schvaluje přidělení bytu Jeseník nad Odrou č. p. 300

•

doporučuje ZO odkoupení pozemku parcela číslo 87/4 v k.ú. Hrabětice nad Odrou

•

schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků parcela číslo 86/3 a 87/3 za část pozemku parcela číslo 86/2
(po zaměření 86/6) v k.ú. Hrabětice nad Odrou

•

ukládá místostarostovi prošetřit žádost o směnu bytů Blahutovice 51

•

bere na vědomí žádost o změnu územního plánu parcely číslo 100 v k.ú. Blahutovice

•

bere na vědomí uzavření Mateřské školy, 742 33 Jeseník nad Odrou 67 v době letních prázdnin

•

ukládá starostovi prošetřit Dobrovolnou dohodu s ZO ČSOP Jeseník nad Odrou, Blahutovice 34, 741 01 Nový
Jičín na využití pozemků parcela číslo 226/3, 227/1 a 228/5 v k.ú. Polouvsí

•

schvaluje Dobrovolnou dohodu s ZO ČSOP Jeseník nad Odrou, Blahutovice 34, 741 01 Nový Jičín na využití
pozemku parcela číslo 1092/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou

•

schvaluje Smlouvu o spolupráci se Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5

•

schvaluje Smlouvu o dílo 01-2014 s IMFsoft, s.r.o., Olivova 553/3, 709 00 Ostrava-Mariánské hory na dodání
a instalaci notebooků a serveru s UPS na OÚ v Jeseníku nad Odrou

•

doporučuje ZO schválit nákup traktoru a mulčovače

•

ukládá starostovi oslovit 3 prodejce komunální techniky k předložení nabídky na nákup traktoru a mulčovače

•

bere na vědomí žádosti o přidělení bytů

•

bere na vědomí informaci MMR ČR o přípravě pilotního projektu programu přemístění zástavby z ohrožených
území

•

bere na vědomí průběh stavebních prací akce "Rekonstrukce budovy zdravotního střediska" v Jeseníku nad
Odrou

•

bere na vědomí průběh stavebních prací akce "Rekonstrukce budovy bývalého statku" v Jeseníku nad Odrou

•

schvaluje ukončení nájmu dle podmínek smlouvy o nájmu

•

bere na vědomí stav příprav na prezentaci obce v rámci evropského kola programu obnovy venkova

•

schvaluje Smlouvu o dílo - Smlouva o zájezdu s CK HORNET TOUR, 788 20 Dolní Studénky 155 na slavnostní
vyhlášení evropského kola programu obnovy venkova ve Švýcarském Valsu

•

doporučuje ZO vzít na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2013 - příloha č. 1

•

doporučuje ZO schválit Závěrečný účet obce - příloha č. 2

•

ukládá starostovi předat ZO Účetní závěrku Obce Jeseník nad Odrou za rok 2013 - příloha č. 3

•

bere na vědomí zprávu SFŽP ČR ZVA Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou

•

schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobových míst č. 7 – 21/2014

•

schvaluje použití investičního fondu Mateřské školy Jeseník nad Odrou na opravu sociálního zařízení školní
jídelny v Jeseníku nad Odrou

•

ukládá starostovi předat ZO žádost Nas-Net.org, K Nemocnici 63, 741 01 Nový Jičín o umístění stožáru u
vodárny v Blahutovicích na pozemku parcela číslo 330/2 v k.ú. Blahutovice

