7. volební období (2014-2018)

USNESENÍ
z 10. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 28. 4. 2015 od 16.00 hod. v kanceláři starosty
________________________________________________________________________
Rada obce přijala tato usnesení:
10/1
schvaluje program 10. schůze RO
10/2
schvaluje pronájem nebytových prostor Polouvsí 96
10/3
schvaluje pronájem části pozemku parcela číslo 701/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
10/4
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 28. Října 117,
702 18 Ostrava v maximální výši 2,170. tis. Kč na realizaci akce Demolice nadjezdu v km 228,824 trati Přerov –
Bohumín v Jeseníku nad Odrou
10/5
schvaluje jmenování předsedy a dalších členů konkursní komise pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo
ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace
10/6
ukládá starostovi připravit výběrové řízení a oslovit tři firmy na dodavatele zemního plynu
10/7
schvaluje Smlouvu se Zdravotním střediskem na dohled nad zdravím zaměstnanců Obce Jeseník nad Odrou
10/8
schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NJA-VF-6/2015 s Úřadem práce České
republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
10/9
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
10/10
ukládá starostovi připravit podmínky dotace na znovu zavčelení katastrů obce Jeseník nad Odrou
10/11
schvaluje záměr pronájmu sportoviště (kurty) a nebytových prostor umístěných na pozemcích parc. č. 116/19 a
části pozemků parc. č. 116/4 a 116/12 v k. ú. Jeseník nad Odrou
10/12
schvaluje Smlouvu o vykonání přezkumu hospodaření s auditorem
10/13
schvaluje zpracování projektové dokumentace chodníku na pozemcích parcela číslo 1180/1, 1180/2 a 981/3 v k.ú.
Jeseník nad Odrou, rozšíření komunikace na pozemcích parcela číslo 981/1, 981/2, 981/3, 870, 879/1
a 879/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou, studii parterů bytových domů v k.ú. Jeseník nad Odrou a studii odkanalizování
a úpravy povrchu komunikace horní ulice v k.ú. Polouvsí firmou J&J STUDIO INŽENÝRSK0 SÍTĚ s.r.o., Chelčického
27, 747 05 Opava 5
10/14
bere na vědomí Zápis z 3. schůze Finančního výboru ZO Jeseník nad Odrou
10/15
bere na vědomí Výroční zpráva za rok 2014 společnosti ASOMPO, a.s., 742 72 Životice u Nového Jičína 194
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10/16
ukládá starostovi jednat s KÚ Moravskoslezského kraje o zlepšení dopravní obslužnosti obce – návrhu jízdních řádů
drážní dopravy na období 2015/2016 v úseku Studénka – Hranice na Moravě
10/17
ukládá místostarostovi prošetřit žádost o vybudování zpomalovacího retardéru na místní komunikaci parcela číslo
789 v k.ú. Jeseníku nad Odrou
10/18
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Roznášce informačních, propagačních materiálů č. 982707-2842/2012
s Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
10/19
bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu
10/20
schvaluje pronájem obecního bytu
10/21
neschvaluje záměr prodeje pozemků parcela číslo 1057/13 a 434/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou
10/22
ukládá starostovi oslovit 5 fa výběrového řízení akce Výstavba chodníku v obci Hůrka
10/23
schvaluje zadávací dokumentaci akce Výstavba chodníku v obci Hůrka
10/24
schvaluje Smlouvu o dílo na restaurování pískovcové polychromované sochy Sv. Jana Nepomuckého na vícedílném
podstavci v Jeseníku nad Odrou
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