USNESENÍ
z 27. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 26. 4. 2016 od 16.00 hod. v kanceláři starosty
________________________________________________________________________

Rada obce přijala tato usnesení:
27/1
schvaluje program 27. schůze RO – příloha č. 2

27/2
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu na výstavbu RD
27/3
neschvaluje nabídku Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00
Ostrava na odkoupení části nemovitosti bez č.p. zrychlovací čerpací stanice v Hůrce
27/4
bere na vědomí zápis Osadního výboru Polouvsí ze dne 30. 3. 2016
27/5
bere na vědomí zápis Osadního výboru Blahutovice ze dne 17. 2. 2016
27/6
schvaluje změnu nájemní smlouvy od 1. 5. 2016
27/7
ukládá starostovi konzultovat s právníkem Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu pozemků ze dne 27. 10. 2009
27/8
ukládá starostovi prošetřit žádost o prodej pozemků parcela číslo 1116/3 a 1116/10 v k.ú. Jeseník nad
Odrou
27/9
schvaluje pronájem části pozemku parcela číslo 288 v k.ú. Polouvsí
27/10
ukládá starostovi předat finančnímu výboru žádost Osadního výboru v Hraběticích o financování
výstavby komínu srubu v Hraběticích
27/11
ukládá starostovi připravit seznam požadavků na Změnu č. 1 Územního plánu obce Jeseník nad Odrou
27/12
ukládá starostovi prošetřit žádost o odkoupení pozemků p.č. 86, p.č. 88 a části pozemku p.č. 66/6 v k.ú.
Jeseník nad Odrou
27/13
ukládá starostovi prošetřit žádost o odkoupení pozemků p.č. 71, 72, 82, 85 a části pozemku p.č. 66/6
v k.ú. Jeseník nad Odrou
27/14
neschvaluje žádost o opravu dětského bazénu a vybudování převlékáren v areálu požární nádrže v Hůrce
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27/15
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-57/2016
s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
27/16
schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 189 a 226 v k.ú. Hůrka
27/17
schvaluje přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Kaligův kamenný šípový kříž
v Blahutovicích“
27/18
schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na akci „Víceúčelový sál v Hůrce“
27/19
bere na vědomí Ceník České spořitelny platný od 1. 7. 2016

Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce

Libor Macháč
místostarosta obce
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