Usnesení 23. schůze RO Jeseník nad Odrou,
24.2.2016

USNESENÍ
z 23. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 24. 2. 2016 od 16.00 hod. v kanceláři starosty
_______________________________________________________________________
Rada obce přijala tato usnesení:
23/1
schvaluje program 23. schůze RO – příloha č. 2
23/2
bere na vědomí Zápis ze schůzky zástupců Povodí Odry, členy rady obce a vlastníky dotčených pozemků,
kteří prozatím nevydali předběžný souhlas se stavbou Protipovodňových opatření na vodním toku Luha
v Jeseníku nad Odrou – příloha č. 3
23/3
schvaluje výpověď Servisní a materiálové smlouvy – S+M č. 1374 s firmou RAMA Moravia, s.r.o., Gollova
1407/8, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČ: 42767261
23/4
schvaluje výpověď Servisní a materiálové smlouvy – S+M č. 1378 s firmou RAMA Moravia, s.r.o., Gollova
1407/8, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČ: 42767261
23/5
schvaluje Servisní a materiálovou smlouvu (SM) s firmou EMPECO Office s.r.o., Českobratrská 1403/2,
Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 047 62 380
23/6
bere na vědomí postoupení smlouvy o nájmu pozemků parc. č. 475/60 v k. ú. Hůrka a parc. č. 1008/75,
1008/119 a 1024/11 v k. ú. Jeseník nad Odrou
23/7
schvaluje záměr pronájmu části pozemku parcela číslo 288 v k.ú. Polouvsí
23/8
schvaluje zapojení do přeshraniční spolupráce se Slovenskou obcí Ohrady v rámci programu Evropa pro
občany
23/9
schvaluje záměr pronájmu části pozemku parcela číslo 1137/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou
23/10
doporučuje ZO odkoupit pozemek parcela číslo 4 v k. ú. Hůrka
23/11
neschvaluje zhotovení pasportu místního rozhlasu v rámci GIS obce
23/12
bere na vědomí Zápis z jednání Osadního výboru v Polouvsí ze dne 19. 1. 2016
23/13
ukládá starostovi prošetřit žádost o odkoupení pozemku parcela číslo 71, 72, 82, 85 a části pozemku
p.č. 66/6 v k.ú. Jeseník nad Odrou
23/14
ukládá starostovi prošetřit žádost o odkoupení pozemku parcela číslo 86, 88 a části pozemku parcela
číslo 66/6 v k.ú. Jeseník nad Odrou
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23/15
schvaluje platový výměr ředitelky MŠ Jeseník nad Odrou od 1. 3. 2016
23/16
schvaluje zápůjčku pozemků parcela číslo 116/3 a 116/12 v k. ú. Jeseník nad Odrou TJ Slavoj Jeseník
nad Odrou na dobu dvaceti let
23/17
schvaluje slevu dvou nájmů RD manželů Kačírkových, 742 33 Jeseník nad Odrou 302
23/18
schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého výkonu s Universal Music, s.r.o., Velvarská 1652/7, 160 00
Praha 6 – hudební skupina MIRAI
23/19
schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení hudební skupiny Gipsy.cz, zastoupenou
Bantagone Radoslav Banga, Karlovarská 400, 273 02 Tuchlovice
23/20
schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení hudební skupiny Hradišťan s Mgr. Davidem
Burdou, Českobratrská 3, 779 00 Olomouc
23/21
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
23/22
ukládá místostarostovi prošetřit žádost o instalaci veřejného osvětlení a pročištění dešťové kanalizace
kolem místní komunikace u pálenice v Jeseníku nad Odrou
23/23
bere na vědomí Dohodu o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu č.
NJ/42/n/2016/Pu s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava v rámci opravy komunikace
III/0489 v km 1,016 – 2,533
23/24
ukládá místostarostovi prošetřit žádost o opravu dětského bazénku a vybudování převlékáren v areálu
koupaliště Hůrka
23/25
schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 kV (NN) číslo 16_SOP_01_4121162386 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV – Podmokly
23/26
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
23/27
schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NJA-VZ-1/2016
s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
23/28
bere na vědomí Rozhodnutí hodnotící komise o přidělení zakázky firmě DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA
a.s., 702 00 Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, IČ: 42767377 na vyhotovení PD pro stavbu „Cyklostezka
Jeseník nad Odrou“
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23/29
schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Cyklostezka Jeseník nad Odrou“
s firmou DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s., 702 00 Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, IČ: 42767377
23/30
schvaluje Dotační program na podporu zájmových činností v roce 2016 – příloha č. 4

Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce

Libor Macháč
místostarosta obce

