U S N E S E N Í č. 62
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 11. března 2013
RO bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 25. 2. 2013.
2. Informace starosty ohledně jednání s vodoprávním úřadem Magistrátu města Přerova a
Povodí Moravy k výsadbě dřevin na břehu Moštěnky.
3. Sdělení Povodí Moravy k uzavření darovací smlouvy k převedení moštěnského jezu.
4. Výsledek hospodaření za rok 2012 od společenství vlastníků jednotek VINOHRAD 458/3
v předloženém znění.
5. Žádost o vyjádření od občana k příjezdové komunikaci k rodinným domům v ulici
Revoluční.
6. Výpověď nájmu bytu č. 2, Pod Vinohrady, k datu 28. 2. 2013.
7. Žádost občana o informace podle zákona č. 106/1999.
8. Nesplnění Usnesení RO ze dne 6. 2. 2013 ředitelkou ZŠ a MŠ H.M., příspěvková
organizace.
RO odsouhlasila:
9. Zpracovat novou nabídku na provádění servisní činnosti veřejného osvětlení a tuto
projednat na příštím jednání RO.
10. Oddávací dny pro uzavření manželství budou pátek a sobota. V případě požadavku lze
vyhovět v jiný den, za poplatek 1.000,- Kč.
11. Zaslat žádost s potřebnými dokumenty ohledně moštěnského jezu k prošetření na úřad
ombucmana ČR.
O: starosta
T: do 13. 3. 2013
12. Zaslat odpověď občanovi k příjezdové komunikaci v ulici Revoluční v odsouhlaseném
znění.
O: starosta
T: do 13. 3. 2013
13. Výhodnější nabídku na zhotovení vítací tabule včetně znaku obce ve třech vyhotoveních.
14. Vyhlásit na úřední desku obce záměr pronájmu obecního bytu č. 2 v domě čp. 458.
15. Žádost občana o proplacení zámkové dlažby pro vybudování vjezdu a parkovacího místa
před domem a garáží na obecním pozemku v ulici U rybníka 604/2.
16. Žádost o povolení zahrádky (2 stoly + slunečníky) k bistru umístěné na náměstí Dr. Tyrše
před výlohami Mini Marketu Potravin, s podmínkou práva zrušit posezení v případě
narušování veřejného pořádku.
17. Žádost o spolufinancování vodovodní přípojky k rodinnému domu č.p. 369 sousedící s
bývalým zdravotním střediskem v ulici Havlíčkova.
18. Dodatek č. 1 ke směrnici k vedení pokladny, bod č. 3.6. – denní limit zvýšit z částky
50.000,- Kč na částku 80.000,- Kč, s účinností od 1. 1. 2013.
RO doporučuje:
19. Žádost o povolení kácení dřevin (ořech a 2 smrky) na p.č. 634/2, před farou a v ulici
Zahradní, v k.ú. Horní Moštěnice.

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta obce

