6. volební období, 2010-2014

USNESENÍ
z 18. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 12. 3. 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Jeseníku nad Odrou
Zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:

18/1
schvaluje program jednání 18. schůze zastupitelstva obce
18/2
určuje ověřovatele zápisu 18. schůze zastupitelstva obce p. Miroslava Jurčáka
18/3
určuje ověřovatele zápisu 18. schůze zastupitelstva obce Ing. Stanislava Pomklu
18/4
schvaluje zápis ze 17. schůze ZO
18/5
schvaluje na základě předložených studií zpracování projektové dokumentace pro realizaci akce zvednutí mostu u
Hasalů a lávky u Machulů
18/6
ukládá vedení obce v rámci územního a stavebního řízení dbát na to, aby část pozemku parcela číslo 307 v k.ú.
Polouvsí, na které je místní komunikace 4.tř. 4Pb nebyla oplocena
18/7
bere na vědomí činnost RO za předchozí období (usnesení č. 52, 53, 54 a 55)
18/8
bere na vědomí zápis z Finančního výboru č. 1/2014 ze dne 24. 2. 2014
18/9
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 – příloha č. 1
18/10
schvaluje rozdělení příspěvků na činnost občanských sdružení a spolků pro rok 2014 – příloha č. 2
18/11
schvaluje dar Jezdeckému klubu farma Blahutovice, Blahutovice 1 ve výši 30 tis. Kč
18/12
schvaluje zrušení Pravidel pro prodej pozemků v lokalitě za bytovkami ze dne 15. 6. 2011
18/13
schvaluje cenu pozemků v lokalitě za bytovkami 400,- Kč/m2 + DPH + náklady spojené s převodem
18/14
schvaluje prodej pozemků parc. č. 191 a 192 v k. ú. Jeseník nad Odrou za cenu 150,- Kč/m2 + DPH + náklady
spojené s převodem
18/15
schvaluje zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 77/1 v k. ú. Jeseník nad Odrou
18/16
schvaluje Kupní smlouvu podle znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
18/17
volí přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně
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18/18
schvaluje půjčku ze sociálního fondu
18/19
schvaluje půjčku ze sociálního fondu
18/20
bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 11. 12. 2013
18/21
bere na vědomí podmínky zájezdu na slavnostní vyhlášení Ceny obnovy venkova 2014 ve švýcarském Valsu
18/22
schvaluje vyřazení majetku - příloha č. 3

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta

