U S N E S E N Í č. 20
ze zasedání zastupitelstva obce (ZO) Horní Moštěnice konaného dne 03. 12. 2012
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
1. Zahájení a kontrolu plnění usnesení z minulého jednání.
2. Zápis č. 8/2012 z kontroly plnění Usnesení ZO Horní Moštěnice č. 17, 18 a 19, konaných
dne 18. 6. 2012, 10. 9. 2012 a 8. 10. 2012 v předloženém znění.
3. Důvodovou zprávu k usnesení včetně její přílohy Vyhodnocení projednání návrhu Zadání
územního plánu Horní Moštěnice.
4. Zápis č. 3/2012 z kontroly FV ZO Horní Moštěnice ze dne 30. 11. 2012 v předloženém
znění.
ZO projednalo:
5. Návrh Zadání Územního plánu Horní Moštěnice.
6. Důvodovou zprávu k usnesení včetně její přílohy Vyhodnocení projednání návrhu Zadání
Územního plánu Horní Moštěnice.
ZO projednalo a odsouhlasilo:
7. Způsob hlasování aklamací
8. Program jednání ZO doplněný o body č. 15 – Zápis č. 3/2012 z kontroly FV ZO ze dne
30. 11. 2012, č. 16 – Neoprávněné přemístění a financování trafostanice.
9. Rozpočet obce Horní Moštěnice pro rok 2013 v předloženém znění.
10. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi Olomouckým krajem a Obcí Horní
Moštěnice v předloženém znění.
11. Záměr prodeje pozemků p.č. 1351 o výměře 164 m² za cenu 21.320,- Kč a p.č. 1476/2 o
výměře 145 m² za cenu 18.850,- Kč, oba v k.ú. Horní Moštěnice. Cena je snížena z ceny
obvyklé z důvodu nepoužitelnosti pozemků pro potřeby obce.
12. Dohodu o převodu vlastnického práva ke stavbě mezi Hanáckou kyselkou, s.r.o. a Obcí
Horní Moštěnice v předloženém znění.
13. Z důvodu plánovaných plateb počátkem měsíce ledna 2013, převedení finanční částky
574.000,- Kč z fondu bydlení na běžný účet Obce Horní Moštěnice.
14. Zrušit původní záměr prodeje obecní budovy zdravotního střediska č.p. 375 na pozemku
p.č. St. 438, pozemku p.č. 290/6 a pozemku p.č. 292/10 ze dne 10. 9. 2012 a vyhlásit
nový záměr prodeje obecní budovy zdravotního střediska č.p. 375 na pozemku p.č. St.
438 (včetně k této budově příslušných objektů a porostů) o výměře 224 m², pozemku p.č.
290/6 o výměře 555 m² a pozemku p.č. 292/10 o výměře 754 m² v minimální ceně
1.200.000,- Kč, formou obálkové metody s termínem doručení obálek do 30. 4. 2013.
15. Zrušit původní záměr prodeje pozemku p.č. 656 ze dne 10. 9. 2012 a vyhlásit nový záměr
prodeje obecního pozemku p.č. 656 v k.ú. Horní Moštěnice o výměře 1174 m², za
minimální cenu 400,- Kč, formou obálkové metody s termínem doručení obálek do 30. 4.
2013.
16. Darovací smlouvy na sponzorské finanční dary k uspořádání silvestrovského ohňostroje
takto: SALIX MORAVA a.s. ve výši 6.000,- Kč, MANISA a.s. ve výši 5.000,- Kč,
Středomoravské stavby s.r.o. ve výši 5.000,- Kč, Hanácká kyselka s.r.o. ve výši 1.000,Kč, Sisko spol. s r.o. ve výši 2.000,- Kč.
17. Jako příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů,
v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 tohoto zákona, a v souladu s ustanovením § 35 odst.
2 a s ustanovením § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších právních předpisů, Zadání Územního plánu Horní Moštěnice v celém
rozsahu předloženého návrhu.
18. Záměr prodeje palivového dříví (asi 8 m³) z obecních stromů v ceně 300,- Kč+DPH/m³.
19. Rozpočtové opatření č. 9/2012 a Rozpočtové opatření č. 10/2012 v předloženém znění.
20. V Usnesení ZO H. M. č. 2, zrušit v plném rozsahu bod č. 12: „Dnem 1. 1. 2011 provádět
rozpočtová opatření (úprava rozpočtu) nepřesahující výši 200.000,- Kč Radou obce H. M.
minimálně 1x za 14 dnů, tak aby příjmy a výdaje obce byly prováděny v souladu se
schváleným a upraveným rozpočtem“ a nahradit novým zněním: „Dnem 1. 1. 2011
provádět rozpočtová opatření (úprava rozpočtu) nepřesahující výši 200.000,- Kč u oddílů
a paragrafů v rozpočtových výdajích a oddílů a paragrafů v rozpočtových příjmech
Radou obce H. M., tak aby příjmy a výdaje obce byly prováděny v souladu se
schváleným a upraveným rozpočtem“.
ZO projednalo a ukládá:
21. Vyvěsit záměry prodeje na úřední desku obce Horní Moštěnice.
O: starosta obce
T: do 7. 12. 2012
22. Zaúčtovat převod majetku z Hanácké kyselky s.r.o. do majetku Obce Horní Moštěnice
v odhadnuté zbytkové hodnotě 25.000,- Kč.
O: starosta obce
T: do 31. 12. 2012
23. Vyvěsit záměr prodeje palivového dříví v odsouhlasené ceně na úřední desku obce Horní
Moštěnice.
O: starosta obce
T: do 7. 12. 2012
V Horní Moštěnici dne 03. 12. 2012

Ing. Vladimír Martínek
starosta

Ing. Tomáš Ostrčil
místostarosta

