U S N E S E N Í č. 69
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 27. května 2013
RO bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 13. 5. 2013.
2. Informace o stavu řešení dopravního značení v obci H.M.
3. Výsledek konkurzního řízení na pracovní pozici ředitele ZŠ a MŠ H.M., p.o.
v předloženém znění.
4. Informaci o změně názvu firmy Janků Štefan-STEFITRANS s.r.o. na nový název JANKŮ
SERVIS s.r.o.
5. Žádost o vyčíslení škody na budově školní jídelny způsobené neznámým pachatelem dne
15. 5. 2013.
6. Odvolání občana H.M. k Rozhodnutí ze dne 6. 5. 2013 vydané OÚ ve věci nákladů na
zhotovení pamětní desky dotační akce Čupy-Šafránice.
7. Protokol z kontroly el. zařízení veřejného osvětlení v obci.
RO odsouhlasila:
8. Na základě výsledku konkurzního řízení jmenovat dnem 1. 8. 2013 na pracovní pozici
ředitele ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, příspěvková organizace vítěze konkurzního řízení
Mgr. Libora Kubíka.
9. Smlouvu o dílo mezi Obcí Horní Moštěnice a Ing. Olgou Žákovou na zpracování
projektové dokumentace a žádosti o dotaci na investiční akci z operačního programu ŽP –
„Zakládání krajinných prvků – výsadba remízů“, na p.č. 673/3 (Švédské Šance) v
předloženém znění.
10. Účast starosty obce na semináři „Odpady a budoucnost“ dne 30. 5. 2013.
11. Zařadit na program příštího jednání ZO záměr odprodeje obecního pozemku p.č. 259/4 v
k.ú. Horní Moštěnice (za budovou centrálního zdravotního střediska) o celkové výměře
246 m², který vznikl na základě geometrického plánu č. 1306-33/2013, vypracovaného
firmou GEOKAM Přerov s.r.o., s doporučením ZO schválit záměr prodeje na základě
znaleckého posudku v ceně obvyklé 232,- Kč/m².
12. Nejlepší nabídku na opravu a zhotovení elektrického nátahu věžních hodin na budově OÚ
v předloženém znění od firmy Lasovský Antonín, Kojetín.
13. Odstranění závad zjištěných při kontrole el. zařízení veřejného osvětlení v obci.
14. Zrušení poplatku nájmu prostor ZŠ a MŠ pro příměstský tábor dětí ve věku od 5 do 11 let
v době od 15. 7. do 26. 7. 2013.
RO ukládá:
15. Zaslat vítězi konkurzního řízení – Mgr. Liboru Kubíkovi jmenovací dekret na pracovní
pozici ředitele ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, p.o. dnem 1. 8. 2013.
O: starosta
T: do 29. 5. 2013
16. Zaslat vyčíslenou škodu na budově ŠJ na Policii ČR.
O: starosta
T: do 29. 5. 2013

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta obce

