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

USNESENÍ
z 20. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 1. 12. 2015 od 16.00 hod. v kanceláři starosty
________________________________________________________________________
Rada obce přijala tato usnesení:
20/1
schvaluje program 20. schůze RO – příloha č. 2
20/2
bere na vědomí návrh finančního výboru na rozpočtový výhled na léta 2017-2019
20/3
bere na vědomí návrh finančního výboru na rozpočet obce na rok 2016
20/4
schvaluje ceník poplatků a služeb na rok 2016
20/5
ukládá starostovi předat ZO Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o místních poplatcích
20/6
schvaluje Smlouvy pronájmu hrobových míst č. 77/2015 – 86/2015
20/7
bere na vědomí Protokol č. PVK/2015/1/Jes. o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2014 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2015 u příspěvkové organizace Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový
Jičín
20/8
bere na vědomí Protokol č. PVK/2015/2/Jes. o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2014 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2015 u příspěvkové organizace Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový
Jičín
20/9
schvaluje zpracování projektové dokumentace rozhledny Blahutovice Architektonickou kanceláří Ing. arch. Tomáše
Kudělky, 742 53 Kunín v ceně 120 000,- Kč bez DPH
20/10
ukládá starostovi zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 25/3 v k.ú. Blahutovice
20/11
schvaluje dar Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří, 742 54
Bartošovice ve výši 2 000,- Kč
20/12
schvaluje provedení monitoringu dešťové kanalizace v Polouvsí fa BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/11A, 779 00
Olomouc
20/13
bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
20/14
schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 3/6, 5/1 a 4 v k.ú. Jeseník nad Odrou a pozemků p.č. 5/2 a 3/2 v k.ú.
Jeseník nad Odrou
20/15
revokuje usnesení z 19. schůze RO Jeseník nad Odrou bod 19/23
20/16
schvaluje Dodatek č. 872/2015/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2015 se Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 na akci
„Výstavba chodníku v obci Hůrka (Jeseník nad Odrou)“
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20/17
bere na vědomí Zápis Osadního výboru Blahutovice ze dne 17. 11. 2015
20/18
schvaluje přidělení bytu č. 2 v Jeseníku nad Odrou 67
20/19
schvaluje Servisní a materiálovou smlouvu – S+M č. 1378 s RAMA Moravia s.r.o., Gollova 1407/8, 709 00 Ostrava
– Hulváky na kompletní servisní služby kopírovacího stroje KONICA MINOLTA bizhub C220

Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce

Libor Macháč
místostarosta obce

