USNESENÍ
z 11. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou, konané dne 8. 3. 2017 od 16.00 hod.
v sále kulturního domu v Jeseníku nad Odrou
Zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
11/1
schvaluje program 11. schůze zastupitelstva obce
11/2
schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Segeťu
11/3
schvaluje ověřovatele zápisu p. Taťánu Staňkovou
11/4
schvaluje Zápis z 10. schůze zastupitelstva obce
11/5
schvaluje činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 36, 37, 38, 39)
11/6
bere na vědomí Zápis z 13. schůze finančního výboru – příloha č. 2
11/7
schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2017 – příloha č. 3
11/8
bere na vědomí informaci o změně schváleného rozpočtu obce na rok 2017, která byla provedena na základě
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění
11/9
schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 450 (dle GP parc. č. 450/2) o výměře 1399 m2 a pozemku parc.
č. 447 o výměře 47 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou za 130.140 Kč + náklady spojené s převodem
11/10
schvaluje směnu pozemků parc. č. 454/1 o velikosti 27 m2, parc. č. 859 o velikosti 62 m2, parc. č. 860 o
velikosti 22 m2, parc. č. 861 o velikosti 15 m2 v majetku Obce Jeseník nad Odrou, nacházející se v
katastrálním území Starojická Lhota za pozemek parc. č. 325/12 o velikosti 834 m2 v majetku Obce Starý
Jičín, nacházející se v katastrálním území Polouvsí. Doplatek 17.700 Kč bude uhrazen Obcí Jeseník nad
Odrou
11/11
schvaluje prodej pozemků parc. č. 180/4 a části parc. č. 180/5 (dle GP parc. č. 180/9) v k. ú. Polouvsí s
výhradou předkupního práva pro Obec Jeseník nad Odrou do doby kolaudace rodinného domu za 360.640 Kč
+ DPH v zákonné výši
11/12
schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 647/1 o výměře 478 m2 a parc. č. 648 o výměře 329 m2 v k. ú.
Jeseník nad Odrou za 56.490 Kč + náklady spojené s převodem
11/13
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1008/132 o výměře 4945 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou za 123.625 Kč
+ náklady spojené s převodem
11/14
ukládá radě obce zajistit ocenění id. ½ pozemku parc. č. 985/2 o výměře 1644 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou
11/15
schvaluje Darovací smlouvu na převod dlouhodobého majetku „Informační místa k zastavení v obcích
Regionu Poodří“ s Regionem Poodří, 742 54 Bartošovice 1
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11/16
schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu technického zhodnocení dlouhodobého majetku s Regionem
Poodří, 742 54 Bartošovice 1
11/17
schvaluje prodej automobilu Fiat Ducato, RZ 7T3 7278 za 16.000 Kč
11/18
schvaluje dar ve výši 150.000 Kč na opravu střechy kostela a ciferníku věžních hodin Římskokatolické
farnosti Jeseník nad Odrou, 742 33 Jeseník nad Odrou 63
11/19
bere na vědomí Zápis z kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 19.12.2016
11/20
schvaluje vyřazení majetku z evidence – příloha č. 4
11/21
ukládá místostarostovi zpracovat studii s finančním vyčíslením opravy dětského bazénku v Hůrce včetně
smlouvy o majetkoprávním vyrovnání s majitelem pozemků

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta
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