USNESENÍ
z 8. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou, konané dne 15. 6. 2016 od 16.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou
Zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
8/1
schvaluje program 8. schůze zastupitelstva obce
8/2
schvaluje ověřovatele zápisu Aloise Pešáka
8/3
schvaluje ověřovatele zápisu Daniela Glogara
8/4
konstatuje, že pan Hasal nevysvětlil, co je světelný smog
8/5
schvaluje doplnění zápisu ze 7. schůze zastupitelstva obce na straně 4/7 a to nahrazením slov v poslední větě
prvního odstavce „o svých aktivitách“ za „o probíhajících pozemkových úpravách“
8/6
schvaluje doplnění zápisu ze 7. schůze zastupitelstva obce v bodě 23/2 rady obce „vy nejste schopni 3 roky se
domluvit s projektanty, aby tato stavba vůbec vznikla“
8/7
stanovuje, že hlasování na dnešní schůzi zastupitelstva obce, nebude zaznamenáno jmenovitě
8/8
schvaluje Zápis ze 7. schůze zastupitelstva obce
8/9
bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 25, 26, 27, 28)
8/10
bere na vědomí Zápis z 9. schůze finančního výboru – příloha č. 2
8/11
po projednání souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2015, a to bez výhrad – příloha č. 3
8/12
po projednání schvaluje Účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2015 – příloha č. 4
8/13
bere na vědomí hospodaření obce Jeseník nad Odrou k 30. 4. 2016
8/14
schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2016 – příloha č. 5
8/15
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jeseník nad Odrou BAYEROVU ODKAZU z.s., Blahutovice 34, 741
01 Jeseník nad Odrou, IČ: 70239193 ve výši 50.000 Kč
8/16
schvaluje zápůjčku ze sociálního fondu ve výši 50.000 Kč
8/17
schvaluje odměny členům kontrolního a finančního výboru dle přílohy č. 6
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8/18
schvaluje Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 12/2016 s BAYEROVÝM ODKAZEM z.s., Blahutovice
34, 741 01 Jeseník nad Odrou, IČ: 70239193
8/19
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1008/119 dle GP parc. č. 1008/159 o velikosti 148 m 2 v k. ú. Jeseník
nad Odrou za 7400 Kč + náklady spojené s převodem
8/20
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1008/119 dle GP parc. č. 1008/158 o velikosti 468 m 2 v k. ú. Jeseník
nad Odrou za 23.400 Kč + náklady spojené s převodem
8/21
zrušuje předkupní právo k pozemku parc. č. 187/1 v k. ú. Jeseník nad Odrou
8/22
zřizuje pracovní skupinu k přípravě Změny č. 1 Územního plánu Obce Jeseník nad Odrou a Zprávy o uplatňování
územního plánu Jeseník nad Odrou
8/23
schvaluje Pracovní skupinu ve složení: Ing. Petr Adamec, Libor Macháč, Lumír Kuchařík
8/24
bere na vědomí informaci o zahájení prací pořizovatele na zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu
Jeseník nad Odrou v uplynulém období v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
8/25
schvaluje pana Libora Macháče, 742 33 Jeseník nad Odrou 241 určeným zastupitelem ve věcech pořízení
Zprávy o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou v uplynulém období
8/26
schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, spolupráci obcí formou dobrovolného svazku obcí
8/27
schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. e) a p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, založení Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016
8/28
schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, smlouvu o vytvoření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 a stanovy tohoto svazku
8/29
ZO deleguje jakožto člen Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, se sídlem Životice u Nového Jičína 194, 742
72 Životice u Nového Jičína, jako zástupce obce pro výkon všech práv člena svazku pana Mgr. Tomáše
Machýčka, nar. 23. 5. 1964, trvale bytem 742 33 Jeseník nad Odrou 98. Delegace zástupce obce, jakožto
zástupce člena svazku, je určena k výkonu všech práv člena svazku jménem člena svazku na všech zasedáních
shromáždění delegátů konaných v termínu do 31. 12. 2018, a to k výkonu práv člena svazku na těchto
shromážděních delegátů.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za
zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Liboru Macháčovi, nar. 20. 5. 1969, trvale bytem 742 33 Jeseník
nad Odrou 241
8/30
bere na vědomí rezignaci členů Osadního výboru Blahutovice p. Pavla Böhma a p. Renáty Böhmové, 741 01
Jeseník nad Odrou – Blahutovice 101
8/31
bere na vědomí celoroční hospodaření Mikroregionu Odersko za rok 2015 bez výhrad
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příjmy: 1 841 352,81 Kč, výdaje: 1 962 887,56 Kč, osmá třída financování: 121 534,75 Kč
8/32
bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2015
8/33
bere na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření
Mikroregionu Odersko za rok 2015
8/34
bere na vědomí Účetní závěrku Mikroregionu Odersko sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015
8/35
bere na vědomí Zprávu z 5. schůze kontrolního výboru – příloha č. 7

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta
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