U S N E S E N Í č. 63
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 25. března 2013
RO bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 11. 3. 2013.
2. Nabídku od firmy Eko-světlo s.r.o. na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.
3. Posouzení zákonnosti OZV č. 1/2013 od MV ČR.
4. Stanovisko advokátní kanceláře k podání občana.
5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
6. Informaci o ukončení udržitelnosti dotační akce „Protierozní ochrana Horní Moštěnice v
lokalitě Čupy, Šafránice“.
7. Podání občana H.M. podle zák. č. 106/1999 Sb.
8. Zpracovanou bilanci rozpočtu obce – hospodaření za období roků 2007 -2012.
9. Sdělení ředitelky ZŠ a MŠ ohledně ředitelského volna v ZŠ.
10. Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ohledně odvolání občana H.M.
11. Zápis č. 20 z jednání stavební komise RO H.M.
RO odsouhlasila:
12. Cenovou nabídku servisních činností na veřejném osvětlení.
13. Program jednání ZO dne 3. 4. 2013 v předloženém znění.
14. Na základě Usnesení Rady obce č. 60 a v souladu s § 2, odst. 3 , vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění, jmenovat
konkurzní komisi na konkurz pracovního místa ředitele Základní školy a Mateřské školy
Horní Moštěnice, příspěvková organizace, v předloženém složení.
15. Zapojení obce do druhé Zlínské výzvy k čerpání evropských peněz.
16. Objednávku na zhotovení nového dopravního značení směrových tabulí dle stanoviska
Magistrátu města Přerova.
17. Zhotovení nové pamětní desky k investiční akci Protierozní ochrana Čupy, Šafránice a
umístění do této lokality tak, aby se občané mohli nechat vyfotit u této pamětní desky.
18. Uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou (1 rok), od 1. 4. 2013 pro občany H.M.
19. Doplnění sazebníku úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.,
v předloženém znění.
20. Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě mezi Obcí H.M. a společností SALIX
MORAVA a.s. z důvodu nových parcelních čísel v důsledku provedené digitalizace k.ú.
H.M.
21. Opravu vtoku do místního rybníka v ceně do 10.000,- Kč.
22. Transformaci MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. na MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.,
kterou schválilo valné shromáždění členů MAS dne 10. 1. 2013.
23. Proplacení nákladů ve výši do 4.000,- Kč na kulturní akci „Pálení čarodejnic“.
24. Záměr pronájmu místnosti obecního úřadu (kancelář) na dobu určitou (1 rok) v
odsouhlasené ceně 800,- Kč/měsíc.
25. Výhodnější smlouvu o dílo na administraci žádosti o dotaci na investiční akci Revitalizace
chodníků a veřejných prostranství v obci H.M. v předloženém znění.
26. Demontáž stávajících nevyhovujících rozhlasových hlásičů ze sloupů VO.
RO ukládá:
27. Předložit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, včetně
Závěrečného účtu obce za rok 2012 na jednání ZO.
O: starosta obce
T: do 31. 5. 2013
28. Zaslat občanovi H.M. doplněné nové rozhodnutí ve věci jeho žádosti o informace podle
zákona č. 106/1999.

O: starosta

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

T: do 26. 3. 2013

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta obce

