U S N E S E N Í č. 66
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 29. dubna 2013
RO bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 15. 4. 2013.
2. Nabídku na nové řešení v zabezpečení přechodů patentovaným signalizačním zařízením.
3. Nabídky na dodávku a zajištění digitálního promítání v kině.
4. Žádost o součinnost od Policie ČR.
5. Účetní uzávěrku ZŠ a MŠ ze 1Q roku 2013.
6. Protokol o kontrole vedení matričních knih a sbírek listin se stanoviskem – bez závad.
7. Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ve věci odvolání občana H. M.
8. Rozhodnutí MMR o přidělení dotace na výstavbu podporovaných bytů v Horní Moštěnici.
9. Oznámení fondu ŽP o provedení kontrolní dohlídky na ukončenou dotační investiční akci
PPO - varovný systém v příštím týdnu.
RO odsouhlasila:
10. Smlouvu o dílo mezi Obcí Horní Moštěnice a firmou Středomoravské stavby s.r.o. na
opravu fasády obecního úřadu v předloženém znění.
11. Neinvestiční příspěvek pro Český svaz chovatelů na historicky první výstavu drobného
zvířectva v Horní Moštěnici ve výši 20.000,- Kč.
12. Zařadit na program příštího jednání ZO jako bod – název nové vznikající ulice v obci. RO
doporučuje ZO schválit název „ Pod Čupy“, „Na Vyhlídce“, Nad Čubrinou“, „Přerovská“.
O: starosta
T: příští jednání ZO
13. V souvislosti se schváleným pronájmem obecního bytu Pod Vinohrady 458/3 rekonstrukci
stávajícího bytu v hodnotě do 30.000,- Kč vč. DPH.
14. Smlouvu na servis výtahu v centrálním zdravotním středisku mezi Obcí Horní Moštěnice
a firmou Schindler CZ, a.s. v předloženém znění.
15. Smlouvu č. 150 524 mezi Obcí Horní Moštěnice a VAK Přerov, a.s. na dodávku pitné
vody a k odvádění odpadních vod z budov v majetku obce Horní Moštěnice v
předloženém znění.
16. Zařadit na příští jednání RO ke schválení „Tržní řád“ obce Horní Moštěnice a poté tento
předložit na vědomí na příští jednání ZO.
17. Zařadit na program příštího jednání ZO smlouvu č. 11089821 mezi Obcí H. M. a Státním
fondem životního prostředí ČR na dotační investiční akci PPO v obci H. M. s
doporučením schválení v ZO.
O: starosta
T: příští jednání ZO
18. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ o poskytnutí 12 ks nepotřebných polstrovaných židlí farnosti
obce H.M.
RO ukládá:
19. Zaslat požadované dokumenty a stanovisko k vyjádření k Žádosti o součinnost od Policie
ČR.
O: starosta
T: do 3. 5. 2013

Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil
místostarosta obce

