6. volební období, 2010-2014

USNESENÍ
ze 17. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 11. 12. 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Jeseníku nad Odrou
Zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:

17/1
schvaluje program jednání 17. schůze zastupitelstva obce
17/2
určuje ověřovatele zápisu 17. schůze zastupitelstva obce Aloise Pešáka
17/3
určuje ověřovatele zápisu 17. schůze zastupitelstva obce Taťánu Staňkovou
17/4
schvaluje zápis z 16. schůze ZO
17/5
bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 47, 48, 49, 50 a 51)
17/6
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2013 – příloha č. 1
17/7
schvaluje Rozpočtový výhled 2015-2017 – příloha č. 2
17/8
schvaluje Rozpočet obce na rok 2014 – příloha č. 3
17/9
pověřuje Radu obce provádět rozpočtová opatření do konce roku 2013 v plném rozsahu
17/10
schvaluje nákup hasičského auta a financování přijetím úvěru do maximální výše 4 mil. Kč
17/11
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místních poplatcích – příloha č. 4
17/12
schvaluje prodej pozemků parc. č. 989/145, 989/146 a části 875 v k. ú. Jeseník nad Odrou
17/13
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 5 v k. ú. Blahutovice a zřízení věcného břemene vedení kanalizace
17/14
schvaluje prodej pozemků parc. č. 96 a 100/1 v k. ú. Jeseník nad Odrou
17/15
schvaluje odkoupení pozemku parcela číslo 317 v k. ú. Hůrka
17/16
souhlasí s převodem pozemků parc. č. 989/144 a 989/177 v k. ú. Jeseník nad Odrou
17/17
schvaluje darování pozemku parc. č. 886/1 v k. ú. Jeseník nad Odrou (GP č. 659-86/2013 Ing. Marie Ježkové ze
dne 7.11.2013) Obci Jeseník nad Odrou
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17/18
schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Jeseník nad Odrou a Obcí Rudník na likvidaci následků povodně ve výši
22.252 Kč
17/19
schvaluje Smlouvu o zřízení zástavního práva k 7 BJ Jeseník nad Odrou, č. p. 67 s Českou republikou,
Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
17/20
schvaluje půjčku ze sociálního fondu
17/21
schvaluje zařazení správního území obce Jeseník nad Odrou do územní působnosti Integrované strategie území
Místní akční skupiny Regionu Poodří na období 2014 – 2020
17/22
bere na vědomí Rozpočet Mikroregionu Odersko (MO) na rok 2014, čerpání rozpočtu MO k 31. 10. 2013 a druhý
upravený rozpočet MO pro rok 2013 – příloha č. 5
17/23
bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru Mikroregionu Odersko ze dne 25. 10. 2013 – příloha č. 6
17/24
bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 24. 6. 2013 – příloha č. 7
17/25
bere na vědomí Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2012 – příloha č. 8
17/26
bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru ZO Jeseník nad Odrou ze dne 18. 11. 2013
17/27
bere na vědomí informace o stavu mostů v Jeseníku nad Odrou u Hasalů, u Machulů, přes komunikace III. třídy
a přes železniční koridor
17/28
ukládá starostovi zajistit vypracování studie včetně předběžného vyčíslení finančních nákladů pro realizaci akce
zvednutí mostu u Hasalů
17/29
schvaluje vyřazení majetku z evidence – příloha č. 9
17/30
schvaluje podání trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci krádeže dřeva v lokalitě Dolní mlýn na parc.
č. 1093 a 1101 v k. ú. Jeseník nad Odrou

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta

