USNESENÍ
z 34. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 26. 10. 2016 od 16.00 hod. v kanceláři starosty
________________________________________________________________________

Rada obce přijala tato usnesení:
34/1
schvaluje program 34. schůze RO – příloha č. 2

34/2
schvaluje Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti – služebnosti k pozemku parc. č. 686/1
v k. ú. Jeseník nad Odrou
34/3
schvaluje plán inventarizace k 31. 12. 2016
34/4
schvaluje zvýšení ceny vodného v Blahutovicích od 1. 1. 2017 na částku 30 Kč bez DPH za m3
34/5
schvaluje zvýšení ceny stočného v Jeseníku nad Odrou od 1. 1. 2017 podle finanční analýzy na částku
20,17 Kč bez DPH za m3
34/6
schvaluje zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2017 o 10 %
34/7
schvaluje Směrnici k zadávání zakázek malého rozsahu
34/8
schvaluje Smlouvu o dodávce vody z vodovodu PV P číslo 411220335/4020022 se Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28 října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
34/9
ukládá starostovi předat ZO žádost Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou, 742 33 Jeseník nad
Odrou 63 o finanční příspěvek na obnovu střešní krytiny kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku
nad Odrou
34/10
schvaluje Smlouvu o dodávce vody z vodovodu PV P číslo 27430/477141510 se Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28 října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
34/11
schvaluje Licenční smlouvu s TopGis, s.r.o., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno – Komárov k výkonu
práva užití ortofotomap obce Jeseník nad Odrou
34/12
schvaluje Smlouvu o dílo s ENVIPARTNER, s.r.o. Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice na aktualizace a
vedení správy digitálního povodňového plánu Obce Jeseník nad Odrou
34/13
ukládá místostarostovi prošetřit žádost o odkoupení pozemku parcela číslo 173 o výměře 212 m2
v k.ú. Blahutovice
34/14
doporučuje ZO odkoupení pozemku parcela číslo 180/4 v k. ú. Polouvsí včetně úhrady nákladů
s vybudováním přípojky NN ve výši 27 340,- Kč

34/15
ukládá starostovi zjistit potřebnost obce v rámci poskytování sociálních služeb včetně jejího
financování
34/16
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IP-12-8019287
34/17
ukládá místostarostovi prošetřit žádost o odkoupení pozemku parcela číslo 357/1 v k. ú. Polouvsí
34/18
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2016
34/19
schvaluje výrobu 700 ks nástěnných kalendářů fa Kleinwachter, Čajkovského 1511, 738 01 FrýdekMístek
34/20
schvaluje podání žádosti v rámci přeshraniční spolupráce se Slovenskou republikou - INTEREG V-A SKCZ/2016/03 projektu „Naše dědictví, naše budoucnost“
34/21
schvaluje umístění informačního kiosku Mikroregionu Odersko na pozemku p.č. 697/2 v k.ú. Jeseník
nad Odrou v rámci přeshraniční spolupráce se Slovenskou republikou - INTEREG V-A SK-CZ/2016/03
projektu „Naše dědictví, naše budoucnost“
34/22
schvaluje slevu na nájemném z bytu Blahutovice 51/5 za měsíc říjen 2016 ve výši 1 nájemného
z důvodu nezaviněné havárie v bytě a nemožnost užívání bytu
34/23
ukládá starostovi připravit instalaci 3 ks světel v Hůrce od firmy EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska
1472, 757 01 Valašské Meziříčí
34/24
neschvaluje záměr směny části pozemků parcela číslo 1075/5, 989/69 a 989/71 v k.ú. Jeseník nad
Odrou za pozemky parcela číslo 30/2, 284/6, 284/5, 288/2 a 36/4 v k.ú. Blahutovice včetně dalšího
vyrovnání z důvodu nevyváženosti nabídky
34/25
schvaluje záměr směny části pozemku parcela číslo 1075/5 za část pozemku parcela číslo 676/1 v k.ú.
Jeseník nad Odrou
34/26
schvaluje nákup 50 ks stolů a 260 židlí od TON a.s., Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem

Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce

Libor Macháč
místostarosta obce

