USNESENÍ
z 61. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 17. 7.2014 od 15.00 hod. v kanceláři starosty
61/1
schvaluje program 61. schůze RO
61/2
schvaluje Kupní smlouvu na pořízení kolového traktoru Landini REX 80F s firmou MOREAU AGRI, spol. s r.o.,
615 00 Brno – Židenice, Nopova 70, IČ: 49449699
61/3
Schvaluje prodloužení servisní smlouvy CODEXIS o 36 měsíců s firmou ATLAS consulting spol. s r. o.
61/4
schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce bývalého statku Jeseník nad Odrou“ s firmou PELA
CZ, a.s., K Nemocnici 2133/104, 741 01 Nový Jičín
61/5
schvaluje dodatek č. 1 akce „Oprava místních komunikací v Jeseníku nad Odrou“ s firmou SWIETELSKY stavební
s.r.o., , odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, Suvorovova 538, 742 42 Šenov
u Nového Jičína
61/6
schvaluje Smlouvy o pronájmu hrobových míst č. 22 – 32/2014
61/7
schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NJA-VN-83/2014 č. projektu
CZ.1.04/2.1.00/03.00015 s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
61/8
bere ba vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Úřadem práce České republiky – krajská pobočka
v Ostravě, Na Poříčí 3510, 738 01 Frýdek-Místek
61/9
schvaluje Smlouvu o dílo na „Zpracování dokumentace BOZP“ fa Extéria, s.r.o., Hradní 27/37, 710 00 OstravaSlezská Ostrava
61/10
schvaluje Smlouvu o dílo na „Plán připravenosti obce Jeseník nad Odrou na mimořádné události a krizové situace“
s APRO Silesia, s.r.o., Družstevní 311/15, 747 05 Opava-Malé Hoštice
61/11
bere na vědomí Akceptování žádosti ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí – Protipovodňová
opatření obce Jeseník nad Odrou
61/12
schvaluje záměr prodeje pozemku parcela číslo 1140/9 v k.ú. Jeseník nad Odrou
61/13
ukládá starostovi předat ZO k projednání prodej pozemku parcela číslo 1140/9 v k.ú. Jeseník nad Odrou
61/14
bere na vědomí restaurátorský průzkum sochy Sv. Jana Nepomuckého v Jeseníku nad Odrou
61/15
schvaluje vyúčtování ztráty dopravců z provozování ostatní dopravní obslužnosti za rok 2013 a ponechání zůstatku
částky na účtu sdružených prostředků pro snížení částky jednotlivých obcí na rok 2014
61/16
schvaluje Smlouvu č. 706/PR/NJ/2013 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou „Výstavba
chodníku v obci Hůrka“ se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava

61/17
bere na vědomí vyhodnocení soutěže Evropské ceny obnovy venkova 2014
61/18
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a právu provést stavbu
61/19
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a právu provést stavbu
61/20
schvaluje výpověď z nájmu bytu Jeseník nad Odrou 303
61/21
schvaluje pronájem bytu Jeseník nad Odrou 303

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta

