6. volební období, 2010-2014

USNESENÍ
z 8. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 20. 6. 2012 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Jeseníku nad Odrou
Zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
8/1
schvaluje program jednání 8. schůze zastupitelstva obce
8/2
určuje ověřovatele zápisu 8. schůze zastupitelstva obce Václava Hasala
8/3
určuje ověřovatele zápisu 8. schůze zastupitelstva obce Karla Sládečka
8/4
schvaluje zápis ze 7. schůze ZO
8/5
bere na vědomí činnost Rady obce Jeseník nad Odrou za předchozí období (usnesení č. 22, 23, 24, 25)
8/6
po projednání souhlasí bez výhrad s celoročním hospodařením obce za rok 2011 – příloha č. 1
8/7
schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2012 – příloha č. 2
8/8
schvaluje zrušení účtu povodňového fondu
8/9
schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 46, 53 a části pozemku parc. č. 54 v k. ú. Blahutovice
8/10
schvaluje Směnnou smlouvu s Agrem Jesenicko a.s. – pozemky parc. č. 84/1, 83/1 za nemovitost na pozemku
parc. č. 87 v k. ú. Jeseník nad Odrou
8/11
schvaluje prodej pozemku parc. č. 206 v k. ú. Polouvsí
8/12
revokuje usnesení ZO č. 2/16 ze dne 15.12.2010
8/13
schvaluje prodej bytové jednotky č. 268/4 v k. ú. Jeseník nad Odrou včetně podílu na společných prostorách
budovy ve výši 5483/43684 a na pozemku parc. č. 1133, 1134 a 1135 ve výši 5483/43684
8/14
schvaluje prodej bytové jednotky č. 269/1 v k. ú. Jeseník nad Odrou v k. ú. Jeseník nad Odrou včetně podílu
na společných prostorách budovy ve výši 5984/43684 a na pozemku parc. č. 1133, 1134 a 1135 ve výši
5984/43684
8/15
schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/143 v k. ú. Jeseník
8/16
schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 415, 435/3 a 36/3 v k. ú. Hůrka včetně zřízení věcného břemene pro přístup
na pozemek parc. č. 36/1 v k. ú. Hůrka
8/17
odkoupení pozemků parc. č. 172 a 174 v k. ú. Polouvsí
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8/18
schvaluje vypracování studie vybudování útulku pro psy v Bartošovicích – Hukovicích v rámci Regionu Poodří
8/19
souhlasí s celoročním hospodařením Mikroregionu Odersko za rok 2011 bez výhrad. Příjmy 2253,9 tis. Kč, výdaje
2122,6 tis. Kč, osmá třída financování -131,3 tis. Kč.
8/20
schvaluje zprávu auditora o ověření účetní závěrky a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Mikroregionu
Odersko za rok 2011
8/21
schvaluje převedení výsledku hospodaření ve výši 254.403,47 Kč do rezervního fondu Mikroregionu Odersko
8/22
bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
8/23
schvaluje výjimku o předložení stavebního povolení na stavbu rodinného domu v lokalitě za bytovkami do 31. 12.
2012

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta
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