6. volební období, 2010-2014

USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 15. 12. 2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení:
2/1
schvaluje program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce
2/2
určuje ověřovatele zápisu z 2. zasedání zastupitelstva obce
- Karel Sládeček
- Miroslav Jurčák
2/3
schvaluje zápis 1. zasedání ZO
2/4
bere na vědomí činnost Rady obce Jeseník nad Odrou za předchozí období
2/5
zřizuje osadní výbory v Blahutovicích, Hůrce, Hraběticích a Polouvsí
2/6
volí předsedy a členy osadních výborů – příloha č. 1
2/7
schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2010 – příloha č. 2
2/8
pověřuje radu obce schvalovat rozpočtová opatření do konce roku 2010 v plném rozsahu
2/9
schvaluje rozpočtový výhled na léta 2011-2014 – příloha č. 3
2/10
schvaluje rozpočet na rok 2011 – příloha č. 4
2/11
pověřuje radu obce schvalovat rozpočtová opatření v roce 2011 v rozsahu stanoveném v příloze č. 5
2/12
schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 220 a 221/1 v k. ú. Blahutovice za 100,- Kč/m2 + náklady
spojené s převodem
2/13
schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 481/7 a 481/8 v k. ú. Hůrka za odhadní cenu + náklady
spojené s převodem
2/14
schvaluje směnu pozemků parc. č. 211 a 212 v k. ú. Jeseník nad Odrou za pozemky parc. č. 915
a 916 v k. ú. Jeseník nad Odrou
2/15
revokuje usnesení č. 21/11 ze dne 22. 9. 2010
2/16
schvaluje prodej bytové jednotky č. 268/4 za odhadní cenu + náklady spojené s převodem, včetně
podílu na společných prostorách budovy ve výši 5483/43684 a na pozemku parc. č. 1133, 1134
a 1135 ve výši 5483/43684 za 150 Kč/m2
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2/17
ukládá radě obce jednat s majitelem vodovodu na pozemku parc. č. 47/1 v k. ú. Blahutovice
o zřízení věcného břemene
2/18
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1008/10 s Povodím Odry, s.p., Varenská 49,
Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 70890021
2/19
schvaluje darování pozemku parc. č. 989/140 v k. ú. Jeseník nad Odrou
2/20
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou firmou ARPEX MORAVA, s.r.o., 742 54 Bartošovice 12
na pozemcích parc. č. 244/2, 244/3 a 239 v k. ú. Polouvsí
2/21
schvaluje smlouvy o zřízení věcného břemene stavby Kanalizace a ČOV Obce Jeseník nad Odrou –
příloha č. 6
2/22
schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/476/i/2010/Ja s Moravskoslezským
krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava
2/23
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 24/00-40-10-AJ se Správou železniční dopravní
cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 70994234
2/24
schvaluje prodej pozemku parc. č. 180/2 a 182 v k. ú. Polouvsí za 10,- Kč/m2 + náklady spojené
s převodem
2/25
schvaluje darování pozemku parc. č. 989/139 v k. ú. Jeseník nad Odrou
2/26
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8008837/002 se společností ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
2/27
pověřuje starostu, v případě nepřítomnosti starosty místostarostu,
a rozhodnutí schválená Zastupitelstvem obce Jeseník nad Odrou

podepisovat

2/28
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích – příloha č. 7
2/29
anonymizováno
2/30
schvaluje vyřazení majetku z evidence – příloha č. 8
2/31
schvaluje Zřizovací listinu Obecní knihovny Jeseník nad Odrou

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta
2/2

smlouvy

