USNESENÍ
z 12. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 23. 6. 2015 od 16.00 hod. v kanceláři starosty
________________________________________________________________________
Rada obce přijala tato usnesení:
12/1
schvaluje program 12. schůze RO – příloha č. 2
12/2
ukládá starostovi zveřejnit anketu dvou variant rozhledny v Blahutovicích na webových stránkách obce
12/3
revokuje usnesení č. 11/22 ze dne 26. 5. 2015
12/4
schvaluje odkoupení přístřešku a vybavení restaurace v Polouvsí
12/5
schvaluje Smlouvu o dílo s Aloisem Pešákem, IČ: 70316449, Polouvsí 1, na realizaci akce „Oprava vodovodu
a kanalizace MŠ Polouvsí“
12/6
vzala na vědomí Rozhodnutí hodnotící komise o přidělení zakázky „Výstavba chodníku v obci Hůrka (Jeseník nad
Odrou)“ uchazeči SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00
Brno
12/7
schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Výstavba chodníku v obci Hůrka (Jeseník nad Odrou)“ s firmou SWIETELSKY
stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno
12/8
jmenuje ředitelkou organizace Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace,
IČ: 70985880 paní Bc. Alenu Simertovou, na období od 1.9.2015 do 31.8.2021 se zkušební dobou na 6 měsíců
12/9
schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení publikace Obec Jeseník nad Odrou, Vesnice roku 2013, Vesnice
Moravskoslezského kraje 1995 – 2014, včetně mapky s firmou Machovský mapy s.r.o.,
Sladkovského 32, 779 00 Olomouc
12/10
schvaluje Dohodu NJA–VF-29/2015 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu s Úřadem práce ČR,
kontaktní pracoviště Nový Jičín, Msgr. Šrámka 1030/8, 741 01 Nový Jičín
12/11
schvaluje výjimku o navýšení počtu dětí v Mateřské škole Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková
organizace
12/12
bere na vědomí informaci o zahájení stavby „Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj v Moravskoslezském kraji“
12/13
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést
stavbu č. IV-12-8011102/VB3 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
12/14
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
12/15
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu

12/16
bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
12/17
schvaluje pronájem části pozemku parcela číslo 989/94 v k. ú. Jeseník nad Odrou
12/18
anonymizováno

Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce

Libor Macháč
místostarosta obce

