U S N E S E N Í č. 61
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 25. února 2013
RO bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 6. 2. 2013.
2. Přehled hospodaření společenství HOMOS 457 za rok 2012.
3. Nominaci členů do konkurzního řízení na pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ.
4. Stanovisko ředitelky ZŠ a MŠ k plnění Usnesení č. 60 z jednání Rady obce ze dne 6. 2.
2013 včetně výsledovky čerpání nákladů za leden 2013.
5. Zůstatky na účtech a výsledky hospodaření ZŠ a MŠ se stavem k 31. 12. 2012.
6. Vyhlášení výzvy ROP Střední Morava, prioritní osa 2.3.1. Fyzická revitalizace území a
nabídku na administraci projektu „Revitalizace chodníků a veřejného prostranství v obci
Horní Moštěnice“.
7. Smlouvu o dílo mezi Salix Morava a.s. a GRESH Lipník s.r.o. na obnovu protierozních
pásů, které obec v roce 2012 reklamovala.
8. Usnesení Okresního soudu v Kroměříži ohledně zastavení provedení exekuce.
9. Výsledek šetření stížnosti rodičů dětí páté třídy ZŠ od České školní inspekce.
10. Informaci starosty ohledně zaměstnanosti pracovníků z pracovního úřadu.
11. Stav přípravy projektu PPO k územnímu řízení.
RO odsouhlasila:
12. Program jednání ZO dne 11. 3. 2013 v předloženém znění.
13. Nákup 5 ks odpadkových košů na psí exkrementy.
14. Smlouvu o dílo č. 05/2013 mezi Obcí Horní Moštěnice a Sisko spol. s.r.o. na výstavbu
parkovacího a zastavovacího pruhu u hřiště TJ Sokol H. M. jako nejvýhodnější ze třech
předložených nabídek.
15. Návrhy na zajištění tomboly na obecní ples.
16. Prověřit pamětní desku k události po skončení 2. světové války pod Švédskými šancemi
na hřbitově v Přerově a zaslat odpověď tazateli.
O: starosta
T: do příštího jednání RO
17. Projednat cenovou nabídku na servisní činnost na veřejném osvětlení v obci H. M. na
příštím jednání RO za přítomnosti navrhovatele.
18. Smlouvu o provedení umělecké produkce mezi obcí H. M. a BIANCA – AGENCY k
zajištění dětských šibřinek dne 10. 3. 2013.
19. Zaslat na účet školy finanční částku jako plnění povinného podílu osob se zdravotním
postižením a zálohu na spotřebu energií v 1. čtvrtletí 2013.
20. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění (zákon o rozpočtových
pravidlech), § č. 28 odsouhlasila rozdělení výsledku hospodaření takto: příděl do
rezervního fondu ve výši 15122,40 Kč, a do fondu odměn 3.780,60 Kč.
21. Cenovou nabídku od firmy Středomoravské stavby s.r.o. na opravu fasády budovy OÚ
jako nejvýhodnější ze třech předložených nabídek.
22. Veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení, mezi
Obcí Horní Moštěnice a Magistrátem města Přerova, odbor stavební a životního prostředí
pro umístění a provedení stavby malometrážních domků.
23. Odložit Smlouvu č. Z_S24_12_8120038020 mezi Obcí H. M. a ČEZ Distribuce, a.s. na
přeložku sítí NN pro výstavbu malometrážních domků v ulici Pod Vinohrady do
rozhodnutí o přidělení dotace.
24. Smlouvu o dílo mezi Obcí H. M. a Ing. Jiří Kleperlík na projekt prodloužení kanalizace
stávající větve BF-3-2 na pozemku p.č. 1347 v k.ú. Horní Moštěnice v délce 46,5 m.
25. Žádost České pošty, s. p. o instalaci poštovní odkladné schránky na pozemku obce proti
domu Zahradní 76/12.

26. Zařadit na program příštího jednání ZO záměr prodeje palivového dříví z obecních stromů
v rámci akce „Revitalizace zeleně v obci Horní Moštěnice“.
O: starosta obce
T: příští jednání ZO
27. Věcný dar pro zastupitele obce při příležitosti významného životního jubilea k předání na
jednání Zastupitelstva obce
28. Cenovou nabídku na nákup nástavce násypky síta TS 1000D na kompostovací zařízení.
29. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.12. 2012 mezi Obcí H.M. a GARDNER
zahrady, s.r.o. o navýšení ceny o 1% DPH ( z 20% na 21%) na akci „Revitalizace zeleně
v obci H.M“.
30. Věcné dárky do tomboly na dětské šibřinky.
RO doporučuje:
31. Na základě žádosti společenství Homos 457 a občanů H.M., vydat souhlas s kácením 2 ks
stromů v ulici Pod Vinohrady a 1 ks stromu v ulici Havlíčkova.
32. ZO schválit záměr prodeje s navrhovanou cenou 500,- Kč + DPH/m3.

Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta obce

