USNESENÍ
z 28. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 24. 5. 2016 od 16.00 hod. v kanceláři starosty
________________________________________________________________________

Rada obce přijala tato usnesení:

28/1
schvaluje program 28. schůze RO – příloha č. 2.
28/2
schvaluje dodatek k nájemní smlouvě
28/3
ukládá starostovi předat ZO žádost o změnu územního plánu
28/4
ukládá starostovi předat ZO informaci o zahájení prací na zpracování Zprávy o uplatňování Územního
plánu Jeseník nad Odrou v uplynulém období
28/5
schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě o pronájmu bytu v Jeseníku nad Odrou č. 300/5
28/6
ukládá místostarostovi jednat o návrhu směny pozemků parcela číslo 33 ve vlastnictví Obce Jeseník nad
Odrou za pozemek p.č. 59 a část pozemku p.č. 60 vše v k.ú. Blahutovice
28/7
neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 195 a 184/2 v k.ú. Polouvsí
28/8
bere na vědomí oznámení o uzavření Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková
organizace, 742 33 Jeseník nad Odrou 67 v měsíci červenci a srpnu
28/9
schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 50 000,- Kč z rezervního fondu Mateřské školy Jeseník
nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 33 Jeseník nad Odrou 67 na zakoupení
dřevěných židlí a stolů
28/10
schvaluje poskytnutí dotace z Programu na podporu zájmových činností v roce 2016 dle přílohy č. 3.
28/11
ukládá starostovi předat ZO žádost o dotaci z rozpočtu obce Jeseník nad Odrou
28/12
schvaluje Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2016 – 11/2016 – příloha č. 4
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28/13
bere na vědomí rozhodnutí výběrové komise o přidělení zakázky „Hasičská zbrojnice – přístavba
přístřešku“ jako nejvýhodnější nabídky podle zadaných kritérií firmě VYKI TOOLS GROUP s.r.o.,
Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, IČ: 27833062
28/14
schvaluje Smlouvu o dílo akce „Hasičská zbrojnice – přístavba přístřešku“ s VYKI TOOLS GROUP s.r.o.,
Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, IČ: 27833062
28/15
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8017536
28/16
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
28/17
schvaluje Smlouvu o dílo s PYRO MORAVIA, s.r.o., Slovenská 1a/1085, 702 00 Ostrava – Přívoz
na zajištění a provedení ohňostroje na Obecní slavnosti
28/18
anonymizováno
28/19
schvaluje záměr pronájmu parcela číslo 597/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
28/20
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu

Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce

Libor Macháč
místostarosta obce
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