7. volební období (2014-2018)

USNESENÍ
z 8. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 24. 3. 2015 od 16.00 hod. v kanceláři starosty
________________________________________________________________________
Rada obce přijala tato usnesení:

8/1
schvaluje program 8. schůze RO – příloha č. 2
8/2
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
8/3
schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti
8/4
schvaluje záměr prodeje traktorových doplňků - radlice a zametače
8/5
schvaluje Smlouvu o provedení umělecké produkce
8/6
schvaluje dar Škole života Nový Jičín
8/7
bere na vědomí ukončení Smlouvy o dílo č. 2/2003/5101 na odchyt toulavých psů ke dni 30.4.2015
8/8
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu
8/9
schvaluje dar Společnosti přátel Poodří na vydávání časopisu Poodří
8/10
ukládá místostarostovi zjistit u notáře stav dědického řízení po bývalém nájemci nebytových prostor Polouvsí 96
8/11
bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
8/12
schvaluje pronájem části pozemku parcela číslo 412 v k.ú. Hůrka
8/13
ukládá místostarostovi zjistit bližší podmínky nabídky Technických služeb Nový Jičín na sběr a svoz komunálního
odpadu
8/14
ukládá místostarostovi zjistit zájem spoluobčanů o pořízení kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad včetně
možnosti získání dotace na pořízení kontejnerů
8/15
ukládá starostovi připravit výběrové řízení na ředitelku MŠ Jeseník nad Odrou
8/16
bere na vědomí žádost o přidělení obecního povodňového domu
8/17
schvaluje záměr pronájmu části pozemku parcela číslo 701/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
8/18
neschvaluje žádost o finanční příspěvek

7. volební období (2014-2018)

8/19
ukládá starostovi připravit výběrové řízení na nákup traktorové sekačky
8/20
schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 1137/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
8/21
ukládá místostarostovi prošetřit žádost o zhotovení příjezdové komunikace na pozemku parcela číslo 86/1 v k.ú.
Blahutovice k RD č.p. 56 v Blahutovicích
8/22
bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor Polouvsí 96

Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce

Libor Macháč
místostarosta obce

