U S N E S E N Í č. 4
ze zasedání zastupitelstva obce (ZO) Horní Moštěnice konaného dne 21. 03. 2011
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
1. Zahájení a kontrolu plnění usnesení z minulého jednání
2. Slevu na provedení bezpečnostního zařízení budovy hasičské zbrojnice v hodnotě 4 500,Kč od pana Petra Jandy
3. Zápis č. 2/2011 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice
4. Zápis č. 2/2011 z kontroly „Realizace stavby kanalizace v ulici Pod Skalkou“
5. Zápis č. 3/2011 z kontroly plnění usnesení č. 3 ZO Horní Moštěnice konaného dne 15.
02. 2011

ZO projednalo a odsouhlasilo:
6. Způsob hlasování aklamací
7. Doplněný program jednání ZO
8. Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Moštěnice č. 01/2011 o shromažďování, sběru,
přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálního, stavebního odpadu,
elektroodpadu a systému sběru a shromažďování biologicky rozložitelných odpadů
s účinností dnem 1. dubna 2011
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Horní Moštěnice a ČEZ Distribuce, a.s.
číslo IV-12-8003968/001 a IE-12-8002132/001 v předloženém znění
10. Smlouvu č. 09046683 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životního prostředí bez výhrad
11. Podání žádosti o dotaci na akci „kanalizační přípojka v areálu TJ Sokol Horní Moštěnice“
12. Na základě výkladu a doporučení MV odboru kontroly a dozoru veřejné správy
projednalo a neodsouhlasilo znovu hlasování o změně č. 9/2 Územního plánu sídelního
útvaru obce Horní Moštěnice
13. Darovací smlouvu mezi Obcí Horní Moštěnice a p. Karlem Dohnalem v předloženém
znění bez připomínek
14. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo SNM 01/0269/2011/BVB
mezi obcí Horní Moštěnice a SMP Net, s.r.o.
15. Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-8003531/VB/001 mezi obcí Horní
Moštěnice a ČEZ Distribuce, a.s.
16. Dnem 21. 3. 2011 zrušit účinnost Usnesení Zastupitelstva obce č. 26, bod č. 10, ze dne
10. 10. 2005 – „Umístění druhého odemykatelného sloupku v ulici 1. května
ZO ukládá:
17. Starostovi obce seznámit občany obce se změnami, které z obecně závazné vyhlášky
vyplývají cestou obecních vývěsných tabulí, zveřejněním na internetových stránkách
obce a formou letáků do každého domu obce.
O: starosta obce
T: 22. 3. 2011
18. Starostovi obce podepsat smlouvu a zaslat s dalšími potřebnými doklady zpět na Státní
fond životního prostředí České republiky.
O: starosta obce
T: do 23. 3. 2011
19. Starostovi obce písemně informovat všechny zainteresované občany v ulici 1. května.
O: starosta obce
T: do 25. 3. 2011

20.

Starostovi obce dořešit smlouvu o předání díla mezi stavebníkem a Obcí Horní
Moštěnice ve věci kanalizace v ulici Pod Skalkou
O: starosta
T: 2 měsíce

V Horní Moštěnici dne 21. 03. 2011

Ing. Vladimír Martínek
starosta

Ing. Tomáš Ostrčil
místostarosta

