USNESENÍ
z 10. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou, konané dne 7. 12. 2016 od 16.00 hod.
v sále kulturního domu v Jeseníku nad Odrou
Zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
10/1
schvaluje doplněný program 10. schůze zastupitelstva obce
10/2
schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Adama Románka
10/3
schvaluje ověřovatele zápisu Miroslava Jurčáka
10/4
schvaluje Zápis z 9. schůze zastupitelstva obce
10/5
schvaluje činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 33, 34, 35)
10/6
bere na vědomí Zápisy z 11. a 12. schůze finančního výboru – příloha č. 2
10/7
schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2016 – příloha č. 3
10/8
schvaluje Rozpočtový výhled 2018-2020 – příloha č. 4
10/9
schvaluje Rozpočet obce na rok 2017 včetně použití rezervy ve výši 12 953 700 Kč a zapojení zůstatku z
minulých let ve výši 1 339 300 Kč na plánované akce na rok 2017 ve výši 14 293 000 Kč – příloha č. 5
10/10
schvaluje navýšení přídělu do sociálního fondu na 2 % z ročního úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců
pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
10/11
pověřuje radu obce schvalovat rozpočtová opatření do konce roku 2016 v plném rozsahu
10/12
pověřuje radu obce schvalovat rozpočtová opatření v roce 2017 v rozsahu přílohy č. 6
10/13
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místních poplatcích – příloha č. 7
10/14
schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1008/75 (dle přiloženého snímku o velikosti 1435 m2) v majetku Obce
Jeseník nad Odrou za část pozemku parc. č. 989/79 (dle GP parc. č. 989/209 o velikosti 1435 m2) nacházející
se v katastrálním území Jeseník nad Odrou + náklady spojené s převodem
10/15
schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1008/75 (dle GP parc. č. 1008/160 o velikosti 388 m2) v majetku
Obce Jeseník nad Odrou za část pozemku parc. č. 989/75 (dle GP parc. č. 989/206 o velikosti 388 m2)
nacházející se v katastrálním území Jeseník nad Odrou + náklady spojené s převodem
10/16
schvaluje směnu ve vlastnictví Obce Jeseník nad Odrou:
- část parc. č. 989/67 (dle GP parc. č. 989/67 o velikosti cca 14090 m2), orná půda,
- část parc. č. 989/66 (dle GP parc. č. 989/212 o velikosti 2664 m2), orná půda,
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za pozemky v majetku AGRO JESENICKO a.s., 742 33 Jeseník nad Odrou 234
- část parc. č. 1075/3 (dle GP parc. č. 1075/65 o velikosti 3722 m2), orná půda
- část parc. č. 1074/1 (dle GP parc. č. 1074/22 o velikosti 94 m2), ostatní plocha,
- část parc. č. 1071/1 (dle GP parc. č. 1071/62 o velikosti 9324 m2), orná půda,
- část parc. č. 989/90 (dle GP parc. č. 989/204 o velikosti 2800 m2), orná půda,
- část parc. č. 989/70 (dle GP parc. č. 989/201 o velikosti 814 m2), orná půda,
nacházející se v katastrálním území Jeseník nad Odrou + náklady spojené s převodem
10/17
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 180/4 v k. ú. Polouvsí v ceně 302.600 Kč, která je snížena o 10.000 Kč
za paušální náklady spojené s převodem pozemku, včetně zrušení předkupního práva k tomuto pozemku. Obec
Jeseník nad Odrou uhradí náklady spojené s vybudováním přípojky NN ve výši 27.340 Kč.
10/18
schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 989/77 (dle GP parc. č. 989/207 o výměře 368 m2) v k. ú. Jeseník
nad Odrou za 36.800 Kč + náklady spojené s převodem
10/19
revokuje Usnesení č. 8/26 ze dne 15. 6. 2016
10/20
revokuje Usnesení č. 8/27 ze dne 15. 6. 2016
10/21
revokuje Usnesení č. 8/28 ze dne 15. 6. 2016
10/22
revokuje Usnesení č. 8/29 ze dne 15. 6. 2016
10/23
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
10/24
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
10/25
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
10/26
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.
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.
10/27
bere na vědomí informaci o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou
10/28
projednalo podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou – příloha č. 8
10/29
schvaluje podle § 55 odst. 1 a § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou
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včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou v rozsahu přílohy č. 8
předloženého materiálu
10/30
bere na vědomí třetí upravený rozpočet Mikroregionu Odersko pro rok 2016 a rozpočet Mikroregionu Odersko
na rok 2017
10/31
schvaluje zápůjčku ze sociálního fondu
10/32
bere na vědomí Zápis z 6. schůze kontrolního výboru
10/33
schvaluje vyřazení majetku z evidence – příloha č. 10

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta
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