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USNESENÍ
z 19. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 3. 11. 2015 od 16.00 hod. v kanceláři starosty
________________________________________________________________________
Rada obce přijala tato usnesení:
19/1
schvaluje program 19. schůze RO – příloha č. 2
19/2

schvaluje přijetí dotace z MMR ČR na akci 20 let Vesnice roku v programu obnovy venkova v Moravskoslezském
kraji
19/3
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov akce „VPI Jeseník nad Odrou, Polouvsí NV“
19/4
schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2015-16 – s firmou Machovský mapy s.r.o., Boční 551, 783 72 Velký
Týnec
19/5
schvaluje Rámcovou smlouvu s ISTA Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947, 155 00
rozúčtování nákladů na teplo a vodu a rozúčtování ostatních domovních nákladů

Praha 5 Stodůlky na

19/6
bere na vědomí žádost o pronájem bytu
19/7
ukládá starostovi předat ZO žádost Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava o majetkoprávní
vypořádání pozemků p.č. 502/5 a 634/5 v k.ú. Jeseník nad Odrou
19/8
ukládá starostovi jednat s Povodím Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava o úplatném převodu pozemků
p.č. 502/5 a 634/5 v k.ú. Jeseník nad Odrou v rámci majetkoprávního vypořádání
19/9
ukládá starostovi předat ZO žádost Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava o majetkoprávní
vypořádání pozemků p.č. 246/2, 249/2, 249/3 a 686/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
19/10
ukládá starostovi jednat s Povodím Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava o úplatném převodu pozemků
p.č. 246/2, 249/2, 249/3 a 686/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou v rámci majetkoprávního vypořádání
19/11
schvaluje Smlouvu o zprostředkování s Pavlem Tulejem, 742 33 Jeseník nad Odrou 331
19/12
schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu zpevněných ploch pro příjezd k RD na pozemku parcela číslo 308/47
v k.ú. Blahutovice
19/13
rozhodla o přijetí účelové neinvestiční dotace a o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH s Moravskoslezským krajem, 28. Října 117,
702 18 Ostrava
19/14
schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014 a hospodářský výsledek Základní školy Jeseník nad Odrou za
rok 2014 v hodnotě 127 561,74 Kč a převedení této částky do rezervního fondu
19/15
schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014 a hospodářský výsledek Mateřské školy Jeseník nad Odrou za
rok 2014 v hodnotě 104 123,14 Kč, z toho z hlavní činnosti 91 215,07 Kč, z doplňkové činnosti 12 908,07 Kč a
převedení části zisku 30 000,-- Kč do fondu odměn a zbytek této částky do rezervního fondu
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19/16
schvaluje převod 60 000,--Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Jeseník nad Odrou
19/17
schvaluje čerpání fondu investic Základní školy Jeseník nad Odrou ve výši 63.684 Kč na opravu sociálního zařízení
19/18
povoluje uzavírání účelových a neúčelových darovacích smluv Základní školy Jeseník nad Odrou
19/19
povoluje uzavírání účelových a neúčelových darovacích smluv Mateřské školy Jeseník nad Odrou
19/20
schvaluje Smlouvy na pronájmy hrobových míst č. 26 – 76/2015
19/21
schvaluje Plán inventarizace za rok 2015 - příloha č. 3
19/22
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 č. NJA-VN-4/2015 ze dne 4. 3.
2015
19/23
schvaluje zvýšení ceny vodného v Blahutovicích od 1. 1. 2016 na částku 24 Kč bez DPH za m3
19/24
schvaluje zvýšení ceny stočného v Jeseníku nad Odrou od 1. 1. 2016 podle finanční analýzy na částku 19,58 Kč bez
DPH za m3
19/25
schvaluje Smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 27295567 – příloha č. 4
19/26
pověřuje starostu obce vydáváním vnitřních směrnic v oblasti účetnictví a nakládání s majetkem
19/27
schvaluje Dodatky k nájemním smlouvám o nájmu bytů (prodloužení smluv o 1 rok) – příloha č. 5
19/28
bere na vědomí zprávu o průběžném přezkumu hospodaření obce Jeseník nad Odrou za rok 2015
19/29
schvaluje snížení nájemného nebytových prostor v restauračních zařízeních v majetku obce o 50% od 1. 1. 2016
19/30
ukládá starostovi zpracovat žádost o dotaci z MMR ČR v rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova pro rok 2016 na
opravu MK v Polouvsí, doplnění dětských prvků na hřištích a opravu drobných sakrálních staveb
19/31
ukládá místostarostovi prošetřit žádost o odkoupení části pozemku parcela číslo 5/1 a 4 v k.ú. Jeseník nad Odrou a
poz. p.č. 5/2 a 3/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
19/32
schvaluje pronájem ½ pozemku parcela číslo 1137/2 a části pozemku p.č. 1137/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou
19/33
schvaluje Dodatek č. 1 SOD akce „Výstavba chodníku v obci Hůrka – Jeseník nad Odrou“ s fa SWIETELSKY, s.r.o.,
Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
19/34
schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu – zřízení přístupu na pozemek p.č. 180/1 v k.ú. Polouvsí
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19/35
ukládá starostovi předat finančnímu výboru návrh investičních akcí roku 2016 – příloha č. 6
19/36
ukládá starostovi předat ZO Smlouvu o zřízení služebnosti na umístění jednotné kanalizace na pozemku p.č. 481/31
v k.ú. Hůrka

Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce

Libor Macháč
místostarosta obce

