7. volební období (2014-2018)
Anonymizovaná verze usnesení

USNESENÍ
ze 17. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 10. 9. 2015 od 16.00 hod. v kanceláři starosty
________________________________________________________________________
Rada obce přijala tato usnesení:
17/1
schvaluje program 17. schůze RO – příloha č. 2
17/2
souhlasí se zapojením Mateřské školy Jeseník nad Odrou, příspěvková organizace, do programu čerpání prostředků
z OP VVV a IROP v rámci MAP
17/3
souhlasí se zapojením Základní školy Jeseník nad Odrou, příspěvková organizace, do programu čerpání prostředků
z OP VVV a IROP v rámci MAP
17/4
bere na vědomí Rozhodnutí hodnotící komise o přidělení zakázky „Oprava drobných sakrálních staveb v Jeseníku
nad Odrou“ firmě Karel Pařenica, Kamenosochařství, Lhotka nad Bečvou 21, 756 41 Lešná, IČ: 45173184
17/5
schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Karel Pařenica, Kamenosochařství, Lhotka nad Bečvou 21, 756 41 Lešná, IČ:
45173184 na realizaci akce: „Oprava drobných sakrálních staveb v Jeseníku nad Odrou“
17/6
schvaluje Smlouvu významného zákazníka se společností T-mobile Czech Republic, a. s., Tomíčkova 2144/1, 148
00 Praha 4 Chodov, IČ: 64949681
17/7
podle § 30 odst. 4, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, souhlasí
s převodem částky 75.700 Kč z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový
Jičín, příspěvková organizace, 742 33 Jeseník nad Odrou 67, IČ: 70985880
17/8
podle § 31, odst. 2, písm. d), zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
souhlasí s použitím částky 105.150 Kč z fondu investic Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín,
příspěvková organizace, 742 33 Jeseník nad Odrou 67, IČ: 70985880 na financování oprav a údržby v budovách
č. p. 67 v Jeseníku nad Odrou a č. p. 21 v Polouvsí
17/9
schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou
17/10
ukládá starostovi prošetřit žádost o finanční příspěvek společnosti Andělé Stromu života, pobočný spolek
Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín
17/11
bere na vědomí žádost o přidělení přízemního bytu v Jeseníku nad Odrou
17/12
bere na vědomí výpověď z nájmu pozemku parcela číslo 417/1 v k.ú. Hůrka
17/13
bere na vědomí žádost o přidělení většího obecního bytu
17/14
bere na vědomí žádost o přidělení bytu
17/15
schvaluje krátkodobý pronájem veřejného prostranství ve sportovním areálu v Jeseníku nad Odrou k provozování
pouťových atrakcí v době obecní slavnosti panu Františku Rumlovi, 742 53 Kunín 261
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17/16
neschvaluje krátkodobý pronájem veřejného prostranství ve sportovním areálu v Jeseníku nad Odrou k provozování
pouťových atrakcí v době obecní slavnosti paní Augustině Šimkové, Na Zábraní 1, Olomouc–Holice
17/17
schvaluje Darovací smlouvy na Slavnost obce Jeseník nad Odrou – příloha č. 3
17/18
ukládá starostovi zveřejnit záměr pronájmu ½ pozemku parcela číslo 1137/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou a části
pozemku parcela číslo 1137/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou
17/19
schvaluje ponechání zůstatku účtu sdružených prostředků za rok 2014 na snížení částky jednotlivých obcí pro rok
2016
17/20
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu s Povodím Odry,
státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava akce „Most přes potok Luha u Hasalů – přeložka vodovodu“
17/21
bere na vědomí žádost o přidělení bytu
17/22
anonymizováno
17/23
schvaluje provedení technického a hydrogeologického průzkumu pro využití a rekonstrukci vodního trkače
v Hraběticích Ing. Svatoplukem Valíčkem – Hydrogeo, Jamnická 54, 738 01 Staré Město
17/24
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu IP12-8017536, Blahutovice, Dobrozemský s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
zastoupena ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 783/2, 702 00 Ostrava-Přívoz
17/25
schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2015/00099 s Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov – „VPI Jeseník, n.O., Polouvsí NV“
17/26
schvaluje Dohodu o budoucí spolupráci s Agro Jesenicko a.s., 742 33 Jeseník nad Odrou 234 v rámci projektu
„Technologie pro materiálové využití BRO kompostováním“
17/27
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
17/28
schvaluje Dohodu č. NJA–VF-40/2015 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

Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce

Libor Macháč
místostarosta obce

