USNESENÍ
z 29. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 21. 6. 2016 od 16.00 hod. v kanceláři starosty
________________________________________________________________________

Rada obce přijala tato usnesení:
29/1
schvaluje program 29. schůze RO – příloha č. 2
29/2

schvaluje kalkulaci ceny vodného a stočného na rok 2016
29/3
ukládá starostovi předat ZO Veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých úkonů obecní policie
s Městem Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín a Obcí Jeseník nad Odrou, 742 33
Jeseník nad Odrou 256
29/4
bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
29/5
RO ukládá starostovi zjistit bližší podrobnosti nabídky na využívání moderní technologie v informování
občanů obce fa TPweb.cz s.r.o, 687 05 Jalubí
29/6
schvaluje opravy místních komunikací v Jeseníku nad Odrou, Hůrce a Polouvsí fa Grande solution s.r.o.,
Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava v ceně 170 460,- Kč bez DPH
29/7
ukládá starostovi připravit výběrové řízení na opravy komunikací v Blahutovicích
29/8
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu provést stavbu
IP-12-8018891, Blahutovice s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
zastoupena na základě plné moci evidenční číslo PM/II-060/2016 ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 783/2,
702 00 Ostrava-Přívoz
29/9
schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu
29/10
schvaluje pronájem pozemku parcela číslo 226 v k. ú. Hůrka
29/11
schvaluje pronájem pozemku parcela číslo 189 v k. ú. Hůrka
29/12
schvaluje záměr pronájmu pozemků parcela číslo 208 a 209 v k. ú. Blahutovice
29/13
neschvaluje záměr 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
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29/14
schvaluje záměr směny pozemků parcela číslo 1135/2 za pozemek parcela číslo 1137/8, vše
v k.ú. Jeseník nad Odrou
29/15
schvaluje záměr prodeje pozemku parcela číslo 1116/3 a části pozemku parcela číslo 1116/10
po zaměření GP č. 669-32/2014 parc. č. 1116/17, vše v k. ú. Jeseník nad Odrou
29/16
schvaluje Smlouvu o dílo s ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice na zpracování
projektové dokumentace a žádosti o dotaci v rámci projektu „Nakládání s bioodpady obce Jeseník nad
Odrou“
29/17
ukládá starostovi připravit návrh na výměnu včetně veřejného osvětlení v Blahutovicích, Hůrce
a Polouvsí včetně posouzení vzorků navržených svítidel
29/18
ukládá starostovi zjistit náležitosti Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty k pozemku
parcela číslo 66/10 na pozemku parcela číslo 66/6 v k. ú. Jeseník nad Odrou dle geometrického plánu
č. 728-30/2016 zpracovaného Ing. Pavlem Nippertem, Boženy Němcové 14/1840, 741 01 Nový Jičín na
dobu určitou 20 let.
29/19
schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 66/6 (dle GP parc. č. 66/10) v k. ú. Jeseník nad
Odrou o výměře 4936 m2 na dobu 20 let od podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
29/20
bere na vědomí vyhodnocení nejvhodnější nabídky na dodavatele elektrické energie v roce 2017
fa Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4
29/21
schvaluje Smlouvu na dodavatele elektrické energie v roce 2017 s fa Amper Market, a.s., Antala Staška
1076/33a, 140 00 Praha 4
29/22
neschvaluje žádost o poskytnutí finančního daru na zajištění týdenního pobytu v Bílých Karpatech
Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Radost, Barákova 23, 796 01
Prostějov
29/23
bere na vědomí Rozhodnutí výběrové komise o přidělení zakázky „Stavební úpravy kulturního domu
v Polouvsí“ jako nejvýhodnější nabídky podle zadaných kritérií (1 378 250,71 Kč bez DPH)
29/24
schvaluje Smlouvu o dílo akce „Stavební úpravy kulturního domu v Polouvsí“ s firmou SEIDMOS
Construction s.r.o., Lhotka 1, 743 01 Bílovec, IČ: 02100061
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29/25
schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NJA-V-4/2016
s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
29/26
schvaluje Příkazní smlouvu s Ing. Jaroslavem Brodským, Dostojevského 32, 746 01 Opava
na technický dozor stavebníka akcí „Stavební úpravy kulturního domu v Polouvsí“, „Víceúčelový sál
v Hůrce“ a „Hasičská zbrojnice – přístavba přístřešku“
29/27
schvaluje záměr zápůjčky Fordu Transit 300 M, RZ: 1AD7246
29/28
bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu

Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce

Libor Macháč
místostarosta obce
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