USNESENÍ
z 32. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 25. 8. 2016 od 15.00 hod. v kanceláři starosty
________________________________________________________________________

Rada obce přijala tato usnesení:
32/1
schvaluje program 32. schůze RO – příloha č. 2
32/2
podle § 103, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
svěřuje zcela starostovi obce pravomoci o rozhodování o nájmu bytů, nebytových prostor, hrobových
míst, včetně uzavírání nájemních smluv a rozhodování o připojení na vodovod a kanalizaci v majetku
obce a uzavírání smluv na vodné a stočné
32/3
bere na vědomí oznámení FVE 48 s.r.o., Ďurďákova 335/27, 613 00 Brno – Černá Pole o nabytí licence
na výrobu elektřiny a přechod práv a povinností nájemce k části pozemku parc. č. 66/6 v k.ú. Jeseník
nad Odrou
32/4
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu
s Povodím Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava na akci „Cyklostezka Jeseník nad
Odrou“
32/5
neschvaluje Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 1628/D/NJ/2016
s Severomoravské vodovody a.s., 28. Října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
32/6
schvaluje odkoupení nářadí (hoblovka s průtahem, stolní pila, rozbrušovačka na železo) za 15 000,- Kč
32/7
schvaluje Rámcovou kupní smlouvu č. SM 21600041 s INZEP CENTRUM, s.r.o., U Byniny 559, 757 01
Valašské Meziříčí na nákup osobních ochranných pracovních pomůcek
32/8
bere na vědomí Rozhodnutí výběrové komise o přidělení zakázky „Oprava místních komunikací
v Jeseníku nad Odrou, místní část Blahutovice“ firmě ALPINE BAU CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad
Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí v ceně 189 929,- Kč bez DPH
32/9
schvaluje Smlouvu o dílo akce „Oprava místních komunikací v Jeseníku nad Odrou, místní část
Blahutovice“ s firmou ALPINE BAU CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ: 2604795
32/10
bere na vědomí změnu názvu Tělovýchovné jednoty SLAVOJ Jeseník nad Odrou, o.s., 742 33 Jeseník
nad Odrou 235 na TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, z.s., 742 33 Jeseník nad Odrou 235
32/11
schvaluje Smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou
32/12
schvaluje ponechání částky na účtu sdružených prostředků pro snížení částky jednotlivých obcí na
pokrytí ztrátovosti při zajištění ostatní dopravní obslužnosti na rok 2017

32/13
schvaluje Darovací smlouvy na XIV. Slavnosti obce Jeseník nad Odrou – příloha č. 3
32/14
schvaluje poskytnutí daru ve výši 10 000,- Kč organizaci Andělé Stromu života pobočný spolek
Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín
32/15
schvaluje poskytnutí daru ve výši 7 306,- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR,
Oblastní odbočka Nový Jičín, Sokolovská 617/9, 741 01 Nový Jičín
32/16
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k zemní přípojce NN č. IP-12-8017982,
Polouvsí, Jeseník n.O., Mucha, p.č. 180/1, NNV, NNK s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV – Podmokly
32/17
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 66/6 a pozemků parc. č. 66/10, 71, 72, 82, 85, 86, 88
a 93/1 vše v k. ú. Jeseník nad Odrou
32/18
doporučuje ZO odkoupení části pozemku parcela číslo 66/5 v k. ú. Jeseník nad Odrou
32/19
schvaluje záměr směny části pozemku parcela číslo 66/6 za část pozemku parcela číslo 103 vše v k. ú.
Jeseník nad Odrou
32/20
ukládá starostovi předat ZO odkoupení pozemků v rámci stavby Cyklostezky Jeseník nad Odrou – příloha
č. 4.
32/21
schvaluje záměr směny pozemků v rámci stavby Cyklostezky Jeseník nad Odrou – příloha č. 5
32/22
bere na vědomí žádost Eriky Janovské, 742 33 Jeseník nad Odrou 325 o přidělení obecního bytu
32/23
schvaluje převedení částky 100 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Jeseník
nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace

Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce

Libor Macháč
místostarosta obce

