U S N E S E N Í č. 7
ze zasedání zastupitelstva obce (ZO) Horní Moštěnice konaného dne 23. 06. 2011

ZO projednalo a vzalo na vědomí:
1. Zahájení a kontrolu plnění usnesení z minulého jednání
2. Zápis č. 7/2011 z kontroly Kontrolního výboru ZO ze dne 01. 06. 2011
3. Zápis č. 4 z kontroly Finančního výboru ZO Horní Moštěnice ze dne 09. 06. 2011

ZO projednalo a odsouhlasilo:
4. Způsob hlasování aklamací
5. Přesunutí bodu č. 6 – „Zápis č. 6/2011 z kontroly Kontrolním výborem Zastupitelstva
obce Horní Moštěnice, ze dne 27. 5. 2011“ na příští jednání ZO
6. Program jednání ZO
7. Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 1311000580/160375 mezi obcí Horní
Moštěnice a SMP Net, s.r.o. v předloženém znění
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2011 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí v předloženém znění
9. Rozpočtové opatření č. 7/2011 v předloženém znění
10. Zrušení činnosti školní jídelny a školní jídelny – výdejny, jejichž činnost vykonává
právnická osoba s názvem Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice,
příspěvková organizace, se sídlem Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30.
Dodatek č. 3/2011, č.j. 827/2011, ze dne 23. 6. 2011, ke Zřizovací listině č.j. 2058/2002
ze dne 16. 9. 2002, včetně Dodatku č. 1/2011, ze dne 23. 6. 2011 ke Smlouvě o výpůjčce
ze dne 28. 4. 2008, dle důvodové zprávy v předloženém znění.
11. Závěr Finančního výboru ZO Horní Moštěnice, že v hospodaření ZŠ a MŠ Horní
Moštěnice s příspěvkem jsou rezervy pro úsporu a účelné vynakládání peněžních
prostředků
12. Záměr odprodeje obecních pozemků pro rodinnou výstavbu takto: pozemek p. č. 656
(1150 m²) za cenu 743.250,- Kč a pozemek p. č. 654/2 (1078 m²) za cenu 686.090,- Kč

ZO ukládá:
13. Starostovi obce zaslat usnesení ZO k navýšení koeficientu daně z nemovitosti na
Finanční úřad města Přerov
O: starosta obce
T: do 30. 8. 2011
14. Na základě závěrů kontrolního výboru Radě obce Horní Moštěnice v rámci její
kompetence dořešit uvedené skutečnosti a o přijatých opatřeních informovat ZO na jeho
příštím jednání.
O: rada obce
T: příští jednání ZO
15. Radě obce zajistit převedení ekonomické agendy školy na pověřeného zaměstnance obce
a tím docílit okamžité úspory na náklady ekonoma školy
16. Radě obce stanovit jasná pravidla pro účelné čerpání příspěvku obce příspěvkové
organizaci ZŠ a MŠ, včetně měsíční analýzy plnění. FV navrhuje poskytovat finanční
dotaci čtvrtletně.

17. Starostovi obce vyvěsit záměr prodeje pozemků p. č. 656 a p. č. 654/2 v odsouhlasené
ceně na úřední desku obce Horní Moštěnice.
O: starosta obce
T: 24. 6. 2011

V Horní Moštěnici dne 23. 06. 2011

Ing. Vladimír Martínek
starosta

Ing. Tomáš Ostrčil
místostarosta

