7. volební období (2014-2018)

USNESENÍ
z 5. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 29. 12. 2014 od 11.00 hod. v kanceláři starosty
________________________________________________________________________
Rada obce přijala tato usnesení:
5/1
schvaluje program 5. schůze RO
5/2
schvaluje Ceník služeb za poskytování informací pro rok 2015
5/3
rozhodla, že nevymezí žádné konkrétní dny k uzavírání sňatků v obřadní síni Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou.
Sňatky budou po celý rok uzavírány bezplatně.
5/4
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014
5/5
bere na vědomí Zápis z dílčího přezkumu hospodaření za rok 2014.
5/6
bere na vědomí Protokol č. PVK/2014/1/Jes. o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2013 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2014 u příspěvkové organizace Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový
Jičín.
5/7
bere na vědomí Protokol č. PVK/2014/2/Jes. a ukládá příspěvkové organizaci, aby provedla doporučená nápravná
opatření vyplývající z Protokolu č. PVK/2014/2/Jes. o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2013 a
průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2014 u příspěvkové organizace Mateřská škola Jeseník nad Odrou
okres Nový Jičína a předložila zprávu o jejich provedení na obecní úřad.
5/8
schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek
5/9
schvaluje nájemní smlouvu
5/10
schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemku parcela číslo 228/5 v k.ú. Polouvsí
5/11
schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemku parcela číslo 989/124 v k.ú. Jeseník nad Odrou
5/12
schvaluje Zprostředkovatelskou smlouvu na prodej pozemků parcela číslo 989/136, 989/141 a 989/143 s platností
do 31.12.2015
5/13
schvaluje Smlouvu o zřízení stavby a jejího provozu
5/14
neschvaluje nabídku D.A.S. Rechtsschutz AG
5/15
bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ Jeseník nad Odrou za školní rok 2013-2014
5/16
anonymizováno
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5/17
schvaluje Smlouvu o realizaci přeložky vodárenského zařízení – hydrantu vyvolané stavbou „6114 – MORAVIA –
VTL PLYNOVOD, úsek TU 175 Hynčice – RU 013 Libhošť“
5/18
schvaluje příspěvek do tomboly na Obecní ples ve výši 10 000,-Kč
5/19
schvaluje příspěvek na plesy pořádané občanskými sdruženími, spolky a osadními výbory ve výši 1 000,-Kč
5/20
ukládá místostarostovi vyzvat občanská sdružení a spolky k podání žádostí na podporu činnosti v roce 2015
5/21
ukládá starostovi oslovit 5 firem výběrového řízení akce „Oprava nadjezdu v km 228,824 železniční trati Přerov –
Bohumín v Jeseníku nad Odrou“
5/22
schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého výkonu
5/23
schvaluje odkoupení traktorové vlečky

Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce

Libor Macháč
místostarosta obce

