U S N E S E N Í č. 70
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 17. června 2013
RO bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 27. 5. 2013.
2. Představení nového ředitele ZŠ a MŠ a informace o záměrech a cílech nového ředitele ZŠ
a MŠ Horní Moštěnice, příspěvková organizace.
3. Stanovisko Olomouckého kraje – veřejná vyhláška o stanovení místní úpravy provozu na
silnici I/55J v Horní Moštěnici.
4. Informace starosty ze semináře k odpadům, který se konal dne 30. 5. 2013.
5. Informace starosty z jednání kulturní a sportovní komise k zajištění hodových oslav.
6. Žádosti o informace podané občanem H.M.
7. Informace ohledně dotace na zalesnění obecního pozemku.
8. Nahlášenou kontrolu místa zpětného odběru elektrozařízení od firmy Elektrowin.
9. Montáž a instalaci digitálního promítacího zařízení v místním kině.
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Horní Moštěnice a ČEZ Distribuce, a.s.
11. Žádost občanů o sdělení informace podle zákona č. 106/1999 Sb., a odvolání občana.
12. Zápis č. 21 z jednání stavební komise RO H.M. ze dne 11. 6. 2013.
RO odsouhlasila:
13. Nákup dětské trampolíny na zajišťování kulturních a sportovních akcí, včetně využití
v MŠ.
14. Program jednání ZO dne 26. 6. 2013 v předloženém znění.
15. Finanční doplatek ve výši 9.457,- Kč pro ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, p.o., na základě
faktury za vodné a stočné.
16. Bezplatný pronájem KD a finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč tanečnímu souboru
Colorédo na uspořádání třetího ročníku countrybálu v KD.
17. Na základě nejlepší nabídky objednat zpracování energetických průkazů obecních budov
(budova OÚ, centrální zdravotní středisko, kulturní dům).
18. Dle povětrnostních podmínek provést letní promítání pro dospělé a děti v zámecké
zahradě.
19. Předávací protokol a podklad pro fakturaci na investiční akci „Zastavovací pruh u hřiště
TJ Sokol H.M.“ od SSOK Olomouc.
20. Z důvodu čerpání řádné dovolené starosty obce, jmenovat oddávajícím pro svatební obřad
dne 24. 8. 2013 místostarostu Ing. Tomáše Ostrčila.
RO ukládá:
21. Zařadit na program jednání ZO smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí H.M. a
ČEZ Distribuce, a.s.
O: starosta
T: příští jednání ZO
22. Zaslat stanovisko s vyjádřením stavební komise žadateli o informace.
O: starosta
T: 18. 6. 2013

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta obce

