6. volební období, 2010-2014

USNESENÍ
z 20. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 18. 9. 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Jeseníku nad Odrou
Zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
20/1
schvaluje program jednání 20. schůze zastupitelstva obce
20/2
určuje ověřovatele zápisu 20. schůze zastupitelstva obce Ing. Karla Glogara
20/3
určuje ověřovatele zápisu 20. schůze zastupitelstva obce Ing. Petra Adamce
20/4
schvaluje zápis z 19. schůze ZO
20/5
ukládá místostarostovi jednat s firmou o předložení studie stožáru u vodárny Blahutovice
20/6
bere na vědomí činnost RO za předchozí období (usnesení č. 60, 61 a 62)
20/7
bere na vědomí zápis z Finančního výboru č. 3/2014 ze dne 4. 6. 2014
20/8
bere na vědomí informace o průběžném hospodaření obce
20/9
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014
20/10
schvaluje smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč na jednu smlouvu, v případě, že kupující bude chtít vrátit zpět
nemovitost obci
20/11
schvaluje odměny členům osadních výborů
20/12
revokuje usnesení Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou č. 12/18 ze dne 11. 3. 2009
20/13
schvaluje směnu pozemku parc. č. 86/6 za pozemky parc. č. 86/3 a 87/3 v k. ú. Hrabětice nad Odrou s AGREM
JESENICKO a.s., Jeseník nad Odrou 234
20/14
schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 69/3 a 69/4 v k. ú. Hrabětice nad Odrou se Státní pozemkovým
úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.
20/15
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 valné hromadě konané dne 8. 10. 2014, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo
náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za
zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Liboru Macháčovi.
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20/16
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) 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, schvaluje stanovy společnosti ASOMPO a.s. ve znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení.
20/17
schvaluje Stanovy Mikroregionu Odersko
20/18
schvaluje Zápis z kontrolního výboru Mikroregionu Odersko ze dne 19. 8. 2014
20/19
schvaluje Zápis z kontrolního výboru Regionu Poodří 20. 6. 2014
20/20
schvaluje vyřazení majetku z evidence

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta

