6. volební období, 2010 2014, anonymizovaná forma usnesení

USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 16. 3. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:

3/1
schvaluje program jednání 3. zasedání zastupitelstva obce
3/2
určuje ověřovatele zápisu z 3. zasedání zastupitelstva obce
Daniel Glogar
Pavel Vahalík
3/3
schvaluje zápis z 2. zasedání ZO
3/4
bere na vědomí činnost Rady obce Jeseník nad Odrou za předchozí období (usnesení č. 3, 4, 5, 6)
3/5
souhlasí bez výhrad s celoročním hospodařením obce za rok 2010 – příloha č. 1
3/6
schvaluje akce rozpočtu na rok 2011 včetně financování – příloha č. 2
3/7
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 – příloha č. 3
3/8
ukládá finančnímu výboru a radě obce zpracovat návrh prodeje stavebních pozemků v lokalitě za bytovkami
3/9
schvaluje snížení přídělu do sociálního fondu na 1 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti s platností od 1. 4. 2011
3/10
schvaluje prodej pozemku parc. č. 132/7 v k. ú. Jeseník nad Odrou dle GP č. 591 115/2010 Ing. Pavla Nipperta
3/11
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1008/53 v k. ú. Jeseník nad Odrou
3/12
schvaluje prodej pozemku parc. č. 210/5 v k. ú. Blahutovice
3/13
schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene na prodej pozemku parc. č. 1105/6 v k. ú. Jeseník
nad Odrou za cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na
pozemcích parc. č. 1105/15, 1116/5, 1116/10, 1116/15, 1115 v k. ú. Jeseník nad Odrou
3/14
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem provozování a umístění fotovoltaické elektrárny na
stavbách č. p. 52 na pozemku parc. č. 1 v k. ú. Hůrka a č. p. 96 na pozemku parc. č. 287/1 v k. ú. Polouvsí na
dobu 20 let za úplatu
3/15
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem provozování a umístění fotovoltaické elektrárny na stavbě
č. p. 235 na pozemku parc. č. 122 v k. ú. Jeseník nad Odrou na dobu 20 let za úplatu
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3/16
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 135/4 v k. ú. Hůrka
3/17
schvaluje prodej pozemku parc. č. 700/2 v k. ú. Jeseník nad Odrou
3/18
schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti na pozemek parc. č. 805 v k. ú. Jeseník nad Odrou
3/19
schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 977/1, 977/4, 978/1, 983/2, 984/6, 984/7 v k. ú. Jeseník nad Odrou dle GP
č. 569 80117/2009 Ing. Petra Žváčka
3/20
schvaluje prodej pozemků parc. č. 47/1 a 48 v k. ú. Blahutovice a zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č.
47/1, 48 a 47/4 v k.ú. Blahutovice dle GP č. 231 18/2011 Ing. Pavla Nipperta
3/21
bere na vědomí zápis kontrolního výboru Regionu Poodří
3/22
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742
72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Mgr. Tomáše Machýčka.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře
na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace
zaniká dne 30. 9. 2011 nebo odvoláním zastupitelstvem obce.
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to
konkrétně a výhradně panu Liboru Macháčovi
3/23
schvaluje podání žádosti do OPŽP na úpravu center obcí včetně financování
3/24
schvaluje příspěvky na činnost občanských sdružení a spolků na rok 2011 – příloha č. 4

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta
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