6. volební období, 2010-2014

USNESENÍ
z 19. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 11. 6. 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Jeseníku nad Odrou
Zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
19/1
schvaluje program jednání 19. schůze zastupitelstva obce
19/2
určuje ověřovatele zápisu 19. schůze zastupitelstva obce p. Josefa Štece
19/3
určuje ověřovatele zápisu 19. schůze zastupitelstva obce p. Václava Hasala
19/4
schvaluje zápis z 18. schůze ZO
19/5
bere na vědomí činnost RO za předchozí období (usnesení č. 56, 57, 58 a 59)
19/6
bere na vědomí zápis z Finančního výboru č. 2/2014 ze dne 4. 6. 2014 – příloha č. 1
19/7
souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2013, a to bez výhrad – příloha č. 2
19/8
schvaluje účetní závěrku obce Jeseník nad Odrou sestavenou k 31. 12. 2013 – příloha č. 3
19/9
bere na vědomí průběžné hospodaření obce Jeseník nad Odrou k 31. 5. 2014
19/10
schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0478782179 s Českou spořitelnou, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,
IČ: 45244782 – příloha č. 4
19/11
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 – příloha č. 5
19/12
schvaluje cenovou mapu prodeje obecních pozemků – příloha č. 6
19/13
revokuje usnesení č. 17/12 ze dne 11. 12. 2013 (schvaluje prodej pozemků parc. č. 989/145, 989/146 a části 875

v k. ú. Jeseník nad Odrou podle Pravidel prodeje pozemků za bytovkami)
19/14
schvaluje prodej pozemků parc. č. 989/145, 989/146, 989/182, 844/3 a 875/6 v k. ú. Jeseník nad Odrou
(dle GP č. 685-51/2014) za kupní cenu 294.800 Kč
19/15
schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/142 v k. ú. Jeseník nad Odrou za kupní cenu 252.200 Kč
19/16
revokuje usnesení ZO č. 14/11 ze dne 12. 6. 2013 (schvaluje prodej pozemku parc. č. 180/1 v k. ú. Polouvsí za 100
Kč/m2 + náklady spojené s převodem) a schvaluje zpětné odkoupení pozemku parc. č. 180/1 v k. ú. Polouvsí do
majetku obce za kupní cenu 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
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19/17
ukládá finančnímu výboru připravit návrh finanční sankce při zpětném navrácení pozemku obci
19/18
revokuje usnesení ZO č. 7/12 ze dne 14. 3. 2012 (schvaluje Kupní smlouvu o prodeji pozemku parc. č. 989/138
v k. ú. Jeseník nad Odrou) a usnesení ZO č. 18/16 ze dne 12. 3. 2014 (schvaluje Kupní smlouvu podle znění

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
19/19
schvaluje darování nebytové jednotky č. 244/5 včetně podílu o velikosti 3800/43137 na společných částech budovy
č. p. 244 a pozemku parc. č. 162 v k. ú. Jeseník nad Odrou
19/20
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 87/4 v k. ú. Hrabětice nad Odrou za 30 Kč/m2 + náklady spojené
s převodem
19/21
schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 925/1, 1187, 35/4, 1116/12 v k. ú. Jeseník nad Odrou
s Českou republikou, Agentura ochrany přírody a krajiny, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov,
IČ: 62933591
19/22
bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2013 – příloha č. 7
19/23
stanovuje počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2014 – 2018 na 15
19/24
ukládá místostarostovi jednat s firmou Nas-Net.org, K Nemocnici 63, 741 01 Nový Jičín o předložení studie
na umístění stožáru vysílače u vodárny v Blahutovicích na pozemku parc. č. 330/2 a projednání možnosti napojení
vodárny do sítě NN
19/25
schvaluje půjčku ze sociálního fondu
19/26
bere na vědomí zápis z kontrolního výboru č. 1/2014 ze dne 4. 6. 2014 – příloha č. 8
19/27
schvaluje dar
19/28
schvaluje dar
19/29
ukládá místostarostovi podat podnět na SŽDC k prošetření zabezpečení železničního přejezdu směrem na Vražné
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