U S N E S E N Í č. 65
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 15. dubna 2013
RO bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 3. 4. 2013.
2. Podání občana s dotazem na KV ZO a FV ZO.
3. Ukončení akce drcení stavební suti bývalého areálu statku.
4. Nabídky na pořízení digitálního zařízení do obecního kina.
5. Podání občana – žádost o informace podle zák. č. 106/1999.
6. Žádost o přidělení obecního bytu č. 510 v ul. Dr. A. Stojana 223/33.
7. Oznámení Magistrátu města Přerova o zahájení kontroly týkající se vedení matriky.
8. Sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje ohledně příspěvku na žáka od roku 2013.
RO odsouhlasila:
9. Vyhlásit záměr pronájmu obecního bytu č. 510 v ul. Dr. A. Stojana 33/223 o celkové
výměře 72,895 m² v ceně 1.793,- Kč/měsíc.
10. Nabídku na geodetické zaměření tras kanalizace do souřadnicového systému v
předloženém znění.
11. Předložit na program příštího jednání ZO smlouvu na překlenovací úvěr od České
spořitelny k financování dotačních investičních akcí „PPO – integrovaný varovný systém“
a „ Revitalizace zeleně“ s doporučením ke schválení v ZO.
12. Předložit na program příštího jednání ZO záměr odprodeje obecních pozemků p.č. 647/9,
p.č. 647/16, p.č. 647/17 a p.č. 647/18 v ceně 80,- Kč/m² s doporučením schválení v ZO.
13. Náklady na demolici a drcení areálu bývalého statku a předložení na program příštího
jednání ZO záměr odprodeje stavebního recyklátu v předloženém znění.
14. Žádost o rozdělení pozemku p.č. 430/29 v k.ú. Horní Moštěnice.
15. Rozšířené jednání RO, předsedů výborů a komisí k plnění rozpočtu obce a financování
akcí do konce roku 2013 a výhled na rok 2014 dne 29. 4. 2013 od 17.00 hod v zasedací
místnosti OÚ.
16. Opravu schodiště a výměnu podlah vstupu na OÚ.
17. Zařadit na program příštího jednání ZO podání žádosti o dotace v OP ŽP – Zlepšování
stavu přírody a krajiny na zalesnění obecního pozemku p.č. 673/3 o výměře 0,8687 ha,
včetně spoluúčasti na financování.
18. Návrh ředitelky ZŠ a MŠ o uzavření MŠ v době letních prázdnin v termínu od 1. 7. do 16.
8. 2013.
19. Pronájem kanceláře obecního úřadu pro obecně prospěšnou společnost Soukromý institut
neformálního vzdělávání o.p.s., dnem 1. 5. 2013 na dobu určitou (1 rok) s výši nájmu
800,- Kč/měsíc.
20. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 11. 9. 1995, mezi Obcí H. M. a Českým
zahrádkářským svazem H.M. (odečet o 151m²).
21. Žádost o připojení sjezdu a Smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí H. M. a
stavebníkem p. Františkem Kubíkem na p.č. 519/6, 1339 a 1472 v k.ú. Horní Moštěnice.
22. Rozpočtové opatření č. 1/2013 v předloženém znění.
23. Vyhlášení záměru pronájmu obecních pozemků p.č. ZE 290 o výměře 5135 m² a p.č.
548/66 o výměře 565 m² v k.ú. Lověšice u Přerova.
RO ukládá:
24. Vyvěsit záměr pronájmu obecního bytu č. 510 v ul. Dr. A. Stojana 33/223 v
odsouhlaseném znění na úřední desku obce.
O: starosta
T: do 18. 4. 2013

25. Vyvěsit záměr pronájmu obecního pozemku p.č. ZE 290 o výměře 5135 m² a p.č. 548/66
o výměře 565 m² v k.ú. Lověšice u Přerova.
O: starosta
T: do 18.4.2013

Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil
místostarosta obce

