7. volební období, 2014-2018

USNESENÍ
z 6. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou, konané dne 15. 12. 2015 od 16.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou
Zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
6/1
schvaluje program 6. schůze zastupitelstva obce
6/2
schvaluje ověřovatele zápisu Josefa Štece
6/3
schvaluje ověřovatele zápisu Lumíra Kuchaříka
6/4
schvaluje zápis z 5. schůze zastupitelstva obce
6/5
bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 17, 18, 19, 20)
6/6
bere na vědomí Zápisy z 6. a 7. schůze finančního výboru – příloha č. 1 a č. 2
6/7
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2015 – příloha č. 3
6/8
schvaluje Rozpočtový výhled 2017-2019 – příloha č. 4
6/9
schvaluje Rozpočet obce na rok 2016 včetně použití rezervy ve výši 4 580 000 Kč na plánované akce na rok
2016 – příloha č. 5
6/10
schvaluje navýšení přídělu do sociálního fondu na 1,5% z ročního úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců
pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
6/11
pověřuje radu obce schvalovat rozpočtová opatření do konce roku 2015 v plném rozsahu
6/12
pověřuje radu obce schvalovat rozpočtová opatření v roce 2016 – příloha č. 6
6/13
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o místních poplatcích – příloha č. 7
6/14
schvaluje Strategii obce Jeseník nad Odrou na léta 2015-2024 – příloha č. 8
6/15
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 179/2 v k. ú. za cenu 200 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
6/16
schvaluje prodej pozemku parc. č. 177 v k. ú. Blahutovice za cenu 200 Kč/m 2 + náklady spojené s převodem
a části pozemků parc. č. 173 (díl „b“ o velikosti 464 m 2) a parc. č. 341/24 (díl „a“ o velikosti 44 m2) za cenu
25 Kč/m2 + náklady spojené s převodem

7. volební období, 2014-2018

6/17
schvaluje zřízení služebnosti umístění jednotné kanalizace na pozemku parc. č. 481/31 v k. ú. Hůrka
za cenu 1.000 Kč + náklady spojené se zřízením služebnosti
6/18
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/447/i2015/Ja na darování části pozemku parc.
č. 1180/1 v k. ú. Jeseník nad Odrou s Moravskoslezským krajem, 702 18 Ostrava, 28. října 117
6/19
schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 597/1, 597/2, 591/2 a 592/2 v k. ú. Jeseník nad Odrou za cenu 100
Kč/m2 + náklady spojené s převodem
6/20
schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 1008/75, 1008/119, 1024/11, v k. ú. Jeseník nad Odrou, parc. č. 475/60
v k. ú. Hůrka za 14 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
6/21
schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 309/4, 310/3, 311/1, 312/1, 313/6, 338/4, 340/5 v k. ú. Blahutovice,
parc. č. 139/4 v k. ú. Hrabětice nad Odrou za 220.000 Kč + náklady spojené s převodem
6/22
schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 644/1, 644/2, 643, 645, 646 v k. ú. Jeseník nad Odrou za 150.000 Kč
+ náklady spojené s převodem
6/23
bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Odersko pro rok 2016, a to ve výši: příjmy: 505,4 tis. Kč, výdaje: 505,4
tis. Kč, osmá třída financování: 0 tis. Kč – příloha č. 9
6/24
bere na vědomí čerpání rozpočtu Mikroregionu Odersko k 31.10.2015, a to ve výši: příjmy: 1.669,7 tis. Kč,
výdaje: 1.455,4 tis. Kč, osmá třída financování: -214,3 tis. Kč – příloha č. 10
6/25
bere na vědomí první upravený rozpočet Mikroregionu Odersko, a to ve výši: příjmy: 1.707,0 tis. Kč, výdaje:
2.007,0 tis. Kč, osmá třída financování: 300 tis. Kč – příloha č. 11
6/26
schvaluje zápůjčku ze sociálního fondu ve výši 50.000 Kč
6/27
bere na vědomí zprávu kontrolního výboru – příloha č. 12
6/28
schvaluje vyřazení nepotřebného majetku z evidence – příloha č. 13
6/29
ukládá starostovi zjistit stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů ke zveřejňování zvukových záznamů
z jednání zastupitelstva obce

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta

