U S N E S E N Í č. 58
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 7. ledna 2013
RO bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 17. 12. 2012.
2. Nabídku dvou variant na provedení komunikace k RD v ulici Revoluční.
3. Zápis č. 19 z jednání stavební komise Rady obce, ze dne 13. 12. 2012.
4. Stanovisko občana k nočnímu měření hlučnosti posklizňové linky a sil v areálu SALIX
Morava, a.s.
5. Vyhlášený dotační program Olomouckého kraje na podporu kultury a obnovy kulturních
památek.
6. Výzvy a oznámení Magistrátu města Přerova – stavební odbor a vodní hospodářství.
7. Informace starosty obce ohledně stavu prodeje bývalého zdravotního střediska.
8. Podání občana k žádosti o informace.
9. Informace starosty obce z jednání programového výboru MAS Partnerství Moštěnka
k vyhlášené 9. výzvě dotačních titulů.
10. Výzvu Olomouckého kraje k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury za rok 2012.
RO odsouhlasila:
11. Na základě výběrového řízení dotační akce „Revitalizace zeleně v obci Horní Moštěnice“
smlouvu o dílo č. 13/2012 mezi obcí Horní Moštěnice Gardner zahrady, s.r.o.
v předloženém znění.
12. Nejvýhodnější smlouvu ze třech nabídek na odborné služby ekonomického a
marketingového poradenství na dotační titul „Podpora výstavby podporovaných bytů pro
rok 2013“ od firmy EKOFIN Consulting s.r.o.
13. Program jednání Zastupitelstva obce v předloženém znění.
14. Doporučit Zastupitelstvu obce schválení udělení „Ceny obce“ za rok 2012 pro navržené
kandidáty.
15. Doporučit Zastupitelstvu obce schválení Obecně závazné vyhlášky pro pohyb psů
v předloženém znění.
16. Žádost taneční skupiny Colorédo o poskytnutí prostoru pro nácviky tanečních vystoupení.
17. Zapojení se do sdružení obcí na žádost o dotaci Olomouckého kraje cestou MAS
Partnerství Moštěnka – zvýšení bezpečnosti dopravy v obci.
18. Záměr odprodeje obecního pozemku p.č. 983/22 mezi obcí H.M. a TJ Sokol H.M.
19. Doporučit ZO schválení plánovací smlouvy na rozšíření kanalizace v ulici Pod Vinohrady
k výstavbě RD.
20. Smlouvu mezi obcí H.M. a p. Ivanem Klímkem ke zbudování vodovodní a kanalizační
přípojky.
21. Odložit žádost p. Obrtela k postavení posezení v letních měsících před areálem dolní
hospody na příští jednání RO.
22. Připojit se k nabídce pro mikroregion Moštěnka na pořízení mapového portálu Geosenze
Geoportál.
23. Na základě žádosti spolku OREL finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč na zajištění
výtvarné a sportovní činnosti dětí.
RO ukládá:
24. Zaslat stanovisko občana k nočnímu měření hlučnosti posklizňové linky areálu SALIX
Morava a.s. v předloženém znění.
O: starosta obce
T: do 8. 1. 2013

RO doporučuje:
25. Na základě žádosti občana z ulice Havlíčkova vydat povolení ke kácení dřevin.
26. Zastupitelstvu obce prodej pozemku p.č. 893/22 v k.ú. Horní Moštěnice za symbolickou
cenu 1,- Kč. Cena je snížena z ceny obvyklé z důvodu vybudování sportovního hřiště pro
občany H.M.
27. Zastupitelstvu obce zrušit původní záměr prodeje pozemků p.č. 1351 a p.č. 1476/2 v k.ú.
H.M., který byl schválen na jednání ZO dne 8. 10. 2012. Vzhledem k provedené změně
výměr v katastrálním území došlo k nové výměře u p.č.1476/2 o 20 m². RO doporučuje
ZO vyhlásit nový záměr prodeje pozemků p.č. 1351 o výměře 164 m² za cenu 21.320,- Kč
a p.č. 1476/2 o výměře 165 m² za cenu 21.450,- Kč. Cena je snížena z ceny obvyklé z
důvodu nepoužitelnosti pro potřebu obce.

Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta obce

