U S N E S E N Í č. 74
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 5. srpna 2013
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 22. 7. 2013.
2. Informaci starosty o měření hlučnosti posklizňové linky Salix Morava a.s.
3. Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje , ve věci odvolání občana H.M. proti
rozhodnutí obce ze dne 17. 6. 2013.
4. Vypracované energetické studie na zateplení a úpravy budovy kulturního domu.
RO projednala a odsouhlasila:
5. Smlouvu č. 11096536 mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Obcí
Horní Moštěnice na finanční dotaci ve výši 148.223,95 Kč na akci „Revitalizace zeleně v
obci Horní Moštěnice“ v předloženém znění.
6. Smlouvu o spolupráci mezi Organizačně správním institutem, o.p.s. a Obcí Horní
Moštěnice na optimalizaci a objektivizaci procesu nákupu silové elektřiny a zemního
plynu pro budovy obce a ZŠ a MŠ Horní Moštěnice pro rok 2015, v předloženém znění.
7. Nejvýhodnější nabídku na bankovní úvěr od České spořitelny a.s. pro potřeby financování
výstavby sociálních domků.
8. Nejlepší nabídku od firmy Flora Servis na realizaci dovybavení sportovního areálu
STADION dětskými prvky a nejlepší nabídku od firmy Bonita Group Service s.r.o. na
realizaci dovybavení areálu MŠ dětskými prvky.
9. Barevné provedení fasády budovy obecního úřadu v předloženém návrhu.
10. Letní promítání filmu „ Babovřesky“ v zámecké zahradě pro dospělé.
O: starosta
T: 14. 9. 2013
11. Objednávku na měření hlučnosti posklizňové linky Salix Morava, a.s.
12. Program jednání ZO dne 2. 9. 2013 v předloženém znění.
13. Z důvodu zdražení služeb, zřízení věrnostní karty České pošty.
O: starosta
T: do 9. 8. 2013
14. Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro kulturní komisi na pořádání hodových oslav ve
dnech 16. 8. - 18. 8. 2013.
15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2013 mezi Obcí H.M. a TANDEM Group,
spol. s r.o. na výstavbu podporovaného bydlení v předloženém znění.
16. Pracovní smlouvu na dobu od 1. 8. 2013 do 31. 1. 2014 pro občana H.M. na veřejně
prospěšné práce v obci H.M. finančně dotovanou pracovním úřadem Přerova.
17. Žádost občana H.M. o zábor veřejného prostranství na dobu od 3. 8. do 30. 9. 2013, před
domem p.č. 375/20 z důvodu rekonstrukce objektu.
18. Darovací smlouvu na peněžní částku 2.000,- Kč, mezi Obcí Horní Moštěnice a MASPartnerství Moštěnka, o.s., na využití velkokapacitního stanu pro fotbalový turnaj
přípravek konaný dne 24. 8. 2013 na hřišti TJ Sokol H.M.
RO ukládá:
19. Zařadit návrh smlouvy mezi Českou spořitelnou a.s. a Obcí Horní Moštěnice na bankovní
úvěr pro výstavbu sociálních domků na příští jednání ZO s doporučením schválení.
O: starosta
T: příští jednání ZO v září
Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta obce

