U S N E S E N Í č. 59
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 23. ledna 2013
RO bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 7. 1. 2013.
2. Povinnost obce zřídit účet u České národní banky.
3. Jednání starosty obce k nabídce České spořitelny, a.s. k financování dotačních titulů.
4. Nabídku na zpracování dotace, včetně energetického auditu na úspory v oblasti veřejného
osvětlení.
5. Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ve věci stížnosti občana H.M. k
rozšíření prodejny o 2 sklady a stavebních úprav rodinného domu.
6. Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Přerova – odbor stavebního úřadu a
životního prostředí k dokumentaci pro územní řízení „Revitalizace chodníků a veřejných
prostranství ulic 9. Května a Dr. A. Stojana“.
7. Oznámení VAK Přerov o přerušení dodávky pitné vody na den 22. 1. 2013 v době od
08.00 do 10.30 hodin.
8. Výhodnější nabídku od firmy Drtiče-třídiče s.r.o. na drcení stavební suti v areálu bývalého
statku v předloženém znění.
9. Sdělení ministerstva kultury o zrušení proplácení připojení knihovny k internetu dnem 28.
3. 2013.
10. Stížnost rodičů na špatné poměry v páté třídě ZŠ.
RO odsouhlasila:
11. Žádost občana H.M. o zřízení posezení (zahrádky) před dolní hospodou. Obec si
vyhrazuje právo, souhlas k zřízení posezení zrušit v případě, že bude docházet
k znečišťování veřejného prostranství nebo rušení nočního klidu. Umístění přístřešku je
stavbou dočasnou do doby rekonstrukce chodníků v dané lokalitě.
12. Zrušit čl. 27 Usnesení RO č. 58, ze dne 7. 1. 2013, neboť dle vyjádření Agentury pro
ochranu přírody a krajiny v rámci zpracování nového Územního plánu obce Horní
Moštěnice bude mít požadavek na vybudování protierozní ochrany dané lokality.
13. Nájem chodníku „škvárák“ pro rok 2013 za dohodnutou cenu z let minulých, tj. 2,- Kč/m²
(2.770,- x 2 = 5.540,- Kč).
14. Žádost o bezplatný pronájem KD pro taneční soubor Colorédo na rok 2013.
15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VIWH28/2009 na administraci dotační akce
„Revitalizace zeleně v obci Horní Moštěnice“.
16. Smlouvu o běžném účtu číslo 102095, mezi Obcí Horní Moštěnice a Českou národní
bankou v předloženém znění.
17. Mandátní smlouvu mezi obcí Horní Moštěnice a Ing. Alenou Vránovou na výkon
autorského dozoru k dotační akci „Revitalizace zeleně v obci Horní Moštěnice“.
18. Smlouvu o dílo mezi obcí Horní Moštěnice a Mgr. Barborou Jurkovou na zpracování
žádosti z programu MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2013 na dětské hřiště u
MŠ v předloženém znění.
19. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 12. 2012 na dotační akci „Protipovodňová
opatření obce Horní Moštěnice“ z důvodu změny ceny díla (změna DPH z 20% na 21%).
20. Smlouvu o zajištění sociální péče mezi obcí Horní Moštěnice a CHARITOU Přerov v
předloženém znění.
21. Návrh rozpočtu na instalaci vzduchotechniky v kulturním domě od firmy UNIFAPRO
s.r.o.
22. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu obecního bytu mezi obcí H.M. a občanem H.M.
v předloženém znění.

23. Svolat cestou ředitelky ZŠ a MŠ třídní schůzku za účasti: ředitelka ZŠ a MŠ, třídní
učitelka a učitelé páté třídy ZŠ, školská rada, starosta a rodiče žáků páté třídy k objasnění
stížnosti rodičů.
O: ředitelka ZŠ a MŠ
T: do 1. 2. 2013
RO ukládá:
24. Zařadit na program příštího jednání ZO zrušení záměru prodeje obecních pozemků p.č.
1351 a 1476/2 v k.ú. Horní Moštěnice.
O: starosta
T: příští jednání ZO
25. Zaslat stanovisko k žádosti o vyjádření firmě Agrostis, s.r.o. v dohodnutém znění.
O: starosta
T: do 23. 1. 2013
26. Vyhlásit omezení dodávky pitné vody obecním rozhlase.
O: starosta
T: 21. 1. 2013
27. Zaslat stížnost rodičů žáků páté třídy ZŠ H.M. jako žádost o prošetření na Českou školní
inspekci.
O: starosta
T: do 25. 1. 2013
RO doporučuje:
28. Odsouhlasit na jednání ZO zrušení záměru prodeje obecních pozemků p.č. 1351 a 1476/2
v k.ú. Horní Moštěnice.
29. ZO odsouhlasit podání žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště u MŠ.

Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta obce

