7. volební období (2014-2018)

USNESENÍ
ze 7. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 24. 2. 2015 od 16.00 hod. v kanceláři starosty
________________________________________________________________________
Rada obce přijala tato usnesení:

7/1
schvaluje program 7. schůze – příloha č. 2
7/2
ukládá starostovi předat ZO Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení v lokalitě MŠ Jeseník
nad Odrou s Římskokatolickou farností Jeseník nad Odrou
7/3
schvaluje pronájem části komplexu budov mateřské školy č. p. 67 v k. ú. Jeseník nad Odrou, včetně pozemku parc.
č. 659 a to: budova školky, chodby, kuchyň s pomocnými místnostmi a školní jídelna s příslušenstvím, část pozemku
parc. č. 660 kromě chodníku a aleje ke školní jídelně a budova mateřské školy č. p. 21 v k.ú. Polouvsí, včetně
pozemku parc. č. 153/3, pozemky parc. č. 152 a 153/4 v k. ú. Polouvsí. Pronájem za částku 20.000 Kč Mateřské
škole Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci na dobu neurčitou od 1.3.2015
7/4
schvaluje pronájem budovy základní školy č. p. 58 včetně pozemku parc. č. 655, pozemky parc. č. 626, 656, 657 a
část pozemku parc. č. 660 – pouze chodník a alej ke školní jídelně v k. ú. Jeseník nad Odrou. Pronájem za částku
10.000 Kč Základní škole Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci na dobu neurčitou od 1.3.2015
7/5
schvaluje Ceník poplatků a služeb platný od 1.3.2015.
7/6
ukládá starostovi předat návrh rozpočtového opatření č. 1/2015 FV a ZO
7/7
schvaluje Smlouvu o dílo, Dodatek č. 1 na zpracování Studie zahradní a parkové úpravy MŠ Jeseník nad Odrou
7/8
schvaluje podání žádosti o dotaci do OPŽP, Prioritní osa 7 – dotace na environmentální vzdělávání, poradenství a
osvětu na zahradní a parkové úpravy MŠ Jeseník nad Odrou
7/9
schvaluje hospodářský výsledek ZŠ Jeseník nad Odrou za rok 2014
7/10
schvaluje hospodářský výsledek MŠ Jeseník nad Odrou za rok 2014
7/11
schvaluje záměr pronájmu části pozemku parcela číslo 412 v k.ú. Hůrka
7/12
schvaluje dar Asociaci rodičů a přátel Zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Zvoneček
7/13
neschvaluje poskytnutí daru SDH Hůrka na zakoupení oblečení pro sportovní družstvo
7/14
doporučuje finančnímu výboru a ZO schválit nákup osobního automobilu Škoda Fabia 1.2 TSI 81 kW
7/15
schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
7/16
schvaluje záměr prodeje traktoru s nakladačem a hasičského auta Avia
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7/17
schvaluje Darovací smlouvy na pořádání plesů
7/18
bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Obec Jeseník nad
Odrou za období od 1.1.2014 do 31.12.2014
7/19
ukládá starostovi předat návrh finančních darů občanským sdružením a spolkům finančnímu výboru
7/20
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
7/21
schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor (restaurace) v Polouvsí ke dni 7.2.2015 z důvodu úmrtí nájemce
7/22
schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor (restaurace) v Polouvsí
7/23
bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor (restaurace) v Polouvsí
7/24
schvaluje Smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Jeseník nad Odrou
7/25
bere na vědomí žádost o přidělení bytu
7/26
schvaluje omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami v souvislosti s uskutečněním Valašské rally 2015 dne
11.4.2015 v souvislosti s rychlostní zkouškou č. 2 – 4
7/27
schvaluje záměr prodeje části pozemku parcela číslo 755 v k.ú. Jeseník nad Odrou
7/28
ukládá starostovi předat ZO zmocnění na zastupování na více valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s.
7/29
bere na vědomí ukončení pracovního poměru ředitelky Mateřské školy Jeseník nad Odrou k 31.8.2015
7/30
anonymizováno
7/31
schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
7/32
bere na vědomí dosavadní průběh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jeseník nad Odrou

Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce

Libor Macháč
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