U S N E S E N Í č. 73
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 22. července 2013
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 3. 7. 2013.
2. Děkovný dopis z obce Kvíčovice ohledně darovací smlouvy na finanční příspěvek.
3. Děkovný dopis HZS Olomouckého kraje ohledně účasti v krajském kole soutěže družstev
SDH v Přerově.
4. Žádost o zařazení do pořadníku na malometrážní domek od občana H.M.
5. Informace starosty ohledně projednání další spolupráce s novým jednatelem Hanácké
kyselky, s.r.o.
6. Usnesení členské schůze MS ČČK o ukončení činnosti dnem 30. 6. 2013.
7. Provozní informace vedoucího školní jídelny Scolarest, a.s. ohledně připomínek ke
stravování.
8. Stanovisko dopravního systému Olomouckého kraje k úpravě jízdního řádu ČD.
9. Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, ve věci odvolání občana H.M. proti
rozhodnutí obce H.M. ze dne 28. 5. 2013, kterým se rozhodnutí obce potvrzuje.
10. Odvolání občana H.M. ve věci „Rozhodnutí“ ze dne 1. 7. 2013, č.j. 848/2013 vydané OÚ
H.M. na základě Rozhodnutí KÚ OK č.j. KÚOK 53879/2013, ze dne 14. 6. 2013.
RO projednala a odsouhlasila:
11. Finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč pro turnaj přípravek v kopané dne 24. 8. 2013.
12. Žádost rybářského spolku opravy přítoku do rybníka.
13. II. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty obce na den 14. 9. 2013, včetně
finančních nákladů na ceny a občerstvení.
14. Letní promítání filmu pro děti v zámecké zahradě na den 27. 7. 2013.
15. Smlouvu o dílo na „výstavbu podporovaného bydlení v obci Horní Moštěnice“ mezi Obcí
H.M. a firmou TANDEM Group, spol. s r.o. v předloženém znění.
16. Rozšířené jednání RO, předsedů výborů a komisí na den 18. 9. 2013 k vyhodnocení
financování za rok 2013 a návrhu rozpočtu a investičních akcí pro rok 2014.
17. Účetní závěrku ZŠ a MŠ za 1. pololetí 2013.
18. Rozpočtové opatření č. 5/2013 ze dne 22. 7. 2013 v předloženém znění.
19. Nabídku na zřízení 1 kontejneru na textil (umístění a odvoz zdarma) u dolní zastávky
autobusu.
20. Jednání s Organizačně správním institutem, o.p.s., ke smlouvě o spolupráci ke
sdruženému nákupu dodávek energií pro občany H.M.
21. Účast na exkurzi mikroregionu Moštěnka do kraje Valašska a Horního Vsacka ve dnech
10. - 11. 10. 2013.
22. Finanční příspěvek týmu LUDVA L. MOTORSPORT ve výši 20.000,- Kč na účast na
mezinárodním mistrovství ČR závodů do vrchu.
RO ukládá:
23. Zařadit děkovný dopis z obce Kvíčovice do podkladů pozvánky na příští jednání ZO.
O: starosta
T: příští jednání ZO
24. Zařadit děkovný dopis HZS Olomouckého kraje do podkladů pozvánky na příští jednání
ZO.
O: starosta
T: příští jednání ZO
25. Vyvěsit stanovisko dopravního systému Olomouckého kraje k úpravě jízdního řádu ČD na
úřední desku obce.
O: starosta
T: 23. 7. 2013

26. Zaslat účastníkům rozšířeného jednání Rady obce pozvánky k účasti.
O: starosta
T: do 31. 7. 2013
27. Zařadit na program příštího jednání ZO spis Ředitelství silnic a dálnic ČR „Majetkové
vypořádání pozemků v k.ú. H.M.“ v předloženém znění.
O: starosta
T: příští jednání ZO

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta obce

