7. volební období, 2014-2018

USNESENÍ
z 2. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 10. 12. 2014 od 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou
Zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
2/1
schvaluje program 2. schůze zastupitelstva obce
2/2
schvaluje ověřovatele zápisu Aloise Pešáka
2/3
schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Segeťu
2/4
schvaluje zápis z 1. schůze zastupitelstva obce
2/5
bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (schůze č. 1, 2, 3 a 4)
2/6
schvaluje zřízení osadních výborů v místních částech obce Hůrka, Hrabětice, Blahutovice, Polouvsí
2/7
volí předsedou Osadního výboru Hůrka Daniela Glogara
2/8
volí členy Osadního výboru Hůrka Pavla Dorazila, Alenu Ruskovou, Ing. Ladislav Segeťu, Jiřinu Segeťovou,
Pavla Vahalíka
2/9
volí předsedou Osadního výboru Hrabětice Miroslava Jurčáka
2/10
volí členy Osadního výboru Hrabětice Vlastu Horáčkovou, Moniku Adamcovou, Ladislava Matýsku, Miroslava
Adamce, Libora Václavíka, Ing. Jiřího Majkuse, Patrika Sadílka
2/11
volí předsedou Osadního výboru Blahutovice Bc. Ivo Dostála
2/12
volí členy Osadního výboru Blahutovice Pavla Böhma, Renátu Böhmovou, Milana Jílka, Veroniku Lickovou
2/13
volí předsedou Osadního výboru Aloise Pešáka
2/14
volí členy Osadního výboru Polouvsí Marcelu Gráfikovou, Mgr. Irenu Křivákovou, Karin Majcherovou, Darinu
Ruskovou Neuwirthovou, Annu Trnčákovou, Mgr. Terezu Valoškovou
2/15
bere na vědomí Zápis z 1. schůze finančního výboru – příloha č. 1
2/16
schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2014 – příloha č. 2
2/17
schvaluje Rozpočtový výhled 2016-2018 – příloha č. 3
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2/18
schvaluje Rozpočet obce na rok 2015 včetně použití rezervy ve výši 3 350 000 Kč na plánované akce na rok
2015 označené v příloze č. 4 číslem 1-5 – příloha č. 4
2/19
pověřuje radu obce schvalovat rozpočtová opatření do konce roku 2014 v plném rozsahu
2/20
pověřuje radu obce schvalovat rozpočtová opatření v roce 2015 v rozsahu přílohy č. 5 – příloha č. 5
2/21
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místních poplatcích – příloha č. 6
2/22
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 180/4 v k. ú. Polouvsí o velikosti 125 m2 (dle geometrického plánu č.
263-117/2014 Ing. Pavla Nipperta parc. č. 180/7) s předkupním právem do doby kolaudace stavby rodinného
domu za cenu 200 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
2/23
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 180/4 v k. ú. Polouvsí o velikosti 1524 m2 s předkupním právem do
doby kolaudace stavby rodinného domu za cenu 200 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
2/24
- schvaluje prodej pozemku parc. č. 215/4 a části pozemků parc. č. 392/1 o výměře m2 za cenu 200 Kč/m2 a
část pozemku parc. č. 215/1 v k. ú. Blahutovice o velikosti m2 za cenu 50 Kč/m2
- schvaluje zřízení věcného břemene dle geometrického plánu na vedení vodovodního řadu a jednotné
kanalizace na pozemcích parc. č. 215/4 a části pozemků parc. č. 215/1 a 392/1 v k. ú. Blahutovice
- schvaluje zřízení předkupního práva k pozemku parc. č. 215/4 a části pozemků parc. č. 215/1 a 392/1 v k.
ú. Blahutovice
2/25
schvaluje směnu části pozemků parc. č. 317/2 a 106 o velikosti 126 m2 v k. ú. Blahutovice
2/26
schvaluje prodej pozemku parc. č. 317/2 a část 308/47 (dle geometrického plánu č. 258-89/2014 Ing. Pavla
Nipperta parc. č. 308/56) v k. ú. Blahutovice o velikosti 1676 m2 za 200 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
a část pozemku parc. č. 308/47 v k.ú. Blahutovice o velikosti 652 m2 za 25 Kč/m2 + náklady spojené s
převodem s předkupním právem do doby kolaudace stavby rodinného domu
2/27
schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/138 v k. ú. Jeseník nad Odrou o velikosti 638 m2 s předkupním právem
do doby kolaudace stavby rodinného domu za cenu 400 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
2/28
schvaluje odkoupení budovy č. p. 13 včetně pozemku parc. č. 129/1 v k. ú. Blahutovice za cenu 330.000 Kč +
náklady spojené s převodem
2/29
schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 330/12 (dle geometrického plánu č. 261-115/2014 Ing. Pavla
Nipperta parc. č. 330/26) v k. ú. Blahutovice o velikosti 1461 m2 za cenu 35 Kč/m2 + náklady spojené
s převodem
2/30
ZO bere na vědomí čerpání rozpočtu Mikroregionu Odersko k 30.9.2014
2/31
bere na vědomí třetí upravený rozpočet Mikroregionu Odersko pro rok 2014
2/32
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bere na vědomí schválený rozpočet Mikroregionu Odersko pro rok 2015
2/33
schvaluje poskytnutí půjčky ze sociálního fondu
2/34
schvaluje Darovací smlouvu s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na opravu historického
objektu Libušín na Pustevnách
2/35
schvaluje Darovací smlouvu s Římskokatolickou farností Jeseník nad Odrou
2/36
schvaluje odpis pohledávky
2/37
pověřuje starostu, v případě nepřítomnosti místostarostu, podepisovat smlouvy a rozhodnutí schválená
zastupitelstvem obce
2/38
schvaluje vyřazení majetku z evidence – příloha č. 7
2/39
studie rozhledny v Blahutovicích

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta
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