7. volební období (2014-2018)

USNESENÍ
z 6. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 27. 1. 2015 od 15.30 hod. v kanceláři starosty
________________________________________________________________________
Rada obce přijala tato usnesení:

6/1
schvaluje program 6. schůze – příloha č. 2
6/2
anonymizováno
6/3
ruší výběrové řízení akce „Oprava nadjezdu v km 228,824 železniční trati Přerov-Bohumín v Jeseníku nad Odrou
z důvodu havarijního stavu mostu
6/4
schvaluje nevýhradní licenční smlouvu o užití Základní báze geografických dat a databáze geografických jmen s ČR
6/5
schvaluje Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány v obci Jeseník
nad Odrou
6/6
bere na vědomí podnět k zahájení řízení o odstranění zdroje ohrožení dráhy
6/7
schvaluje Smlouvu o zřízení (služebnosti) věcného břemene č. IP-12-8015527
6/8
schvaluje finanční příspěvek na činnost v roce 2015 Spolku Skřivánek Suchdol nad Odrou
6/9
neschvaluje příspěvek na provoz organizace ZKO Suchdol nad Odrou
6/10
schvaluje dar ve výši 1000,-- Kč na pořádání Masopustu v Hůrce
6/11
bere na vědomí žádost o přidělení bytu v Jeseníku nad Odrou
6/12
bere na vědomí žádost o přidělení bytu v Jeseníku nad Odrou
6/13
schvaluje ukončení nájemní smlouvy k 10. 2. 2015
6/14
ukládá starostovi prošetřit stav vodovodních a kanalizačních rozvodů MŠ v Jeseníku nad Odrou, odloučeném
pracovišti Polouvsí včetně vyčíslení nákladů na opravu
6/15
schvaluje bezplatnou prezentaci obce v knize Česká republika, města a obce
6/16
schvaluje Dodatek č. 2 Odpisového plánu obce Jeseník nad Odrou
6/17
bere na vědomí přehled událostí JSDH Hůrka za rok 2014
6/18
doporučuje ZO schválit odkoupení pozemku parcela číslo 53 v k.ú. Jeseník nad Odrou
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6/19
doporučuje ZO schválit odkoupení pozemku parcela číslo 1150/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
6/20
schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015“
6/21
schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR na základě studie terénních úprav v okolí MŠ
6/22
schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR na opravu drobných sakrálních staveb v Jeseníku nad Odrou (gotický
litinový tlapatý kříž v místě „U lip“ v Jeseníku nad Odrou, pískovcový latinský kříž – Pomník padlým I. světové války
v Hůrce, Pískovcový volutový kříž v Polouvsí)
6/23
schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Demolice mostu nad železnicí v obci Jeseník nad Odrou“
6/24
schvaluje pronájem vstupního bytu č. 67/4 v Jeseníku nad Odrou

Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce

Libor Macháč
místostarosta obce

