U S N E S E N Í č. 78
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 30. září 2013
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 16. 9. 2013.
2. Zamítavé stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje k odvolání občana H.M.
3. Oznámení o postoupení žádosti obce H.M. o prošetření postupu Povodí Moravy, s.p. na
Krajský úřad Olomouckého kraje odbor ŽP a Z.
4. Žádost o zveřejnění – ČEZ distribuční služby, s.r.o. ohledně odstranění a okleštění
stromoví.
5. Podání – odvolání občana H.M. č.j. 1238/2013, ze dne 27. 9. 2013.
6. Návrh Rozpočtu obce pro rok 2014 v předloženém znění.
RO projednala a odsouhlasila:
7. Smlouvu o poskytování služeb v oblasti BOZP mezi Obcí H.M. a firmou EXTÉRIA,
bezpečnost práce - požární ochrana.
8. Uspořádání vystoupení pěveckého sboru Vokál v kulturním domě dne 8. 11. 2013.
9. Vyhlásit záměr pronájmu obecních nebytových prostor - část domu č.p. 55 v Horní
Moštěnici, ul. U Kostela 7 o výměře 56 m², za účelem provozování zubní ordinace za
roční nájemné v celkové výši 13.608,- Kč bez energií.
10. Vyhlásit záměr pronájmu nemovitosti – obecního rybníka s vodní plochou 3800 m² na
pozemku p.č. 995/1 v k.ú. Horní Moštěnice a část pozemku p.č. 995/4 v k.ú. Horní
Moštěnice o rozloze 100 m² jako manipulační plochu, kde je umístěn dřevěný přístřešek a
příslušenství za roční nájemné 1.000,- Kč.
11. Provozní řád veřejného dětského hřiště a sportoviště „STADION“ v obci Horní Moštěnice
v předloženém znění, včetně určení dnem 1. 10. 2013 správcem tohoto zařízení –
určeného zaměstnance obecního úřadu.
12. Instalaci sklápěcího sloupku na chodníku u podchodu obchvatu dle cenové nabídky.
13. Zařadit na příští jednání ZO Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odpady s
doporučením schválení poplatku pro rok 2014 ve výši 400,- Kč/osobu.
14. Pravidla pro poskytování příspěvku pro vybudování odstavných ploch pro parkování
osobních motorových vozidel v obci pro rok 2014 a 2015 v předloženém znění.
15. Provedení výběrového řízení uchazečů o bydlení v malometrážních domcích v ulici Pod
Vinohrady.
O: Rada obce
T: 11. 11. 2013
16. Rozpočtové opatření č. 8/2013 ze dne 30. 9. 2013 v předloženém znění.
RO ukládá:
17. Vyvěsit záměr pronájmu obecních nebytových prostor – část domu č.p. 55 v Horní
Moštěnici, ul. U Kostela 7 na úřední desku obce.
O: starosta obce
T: do 2. 10. 2013
18. Vyvěsit záměr pronájmu nemovitosti – obecního rybníka s vodní plochou 3.800 m² na
pozemku p.č. 995/1 v k.ú. Horní Moštěnice a část pozemku p.č. 995/4 v k.ú. Horní
Moštěnice o rozloze 100 m², jako manipulační plochu, kde je umístěn dřevěný přístřešek a
příslušenství na úřední desku obce.
O: starosta obce
T: do 2. 10. 2013
19. Doplnit Popis pracovní funkce určeného zaměstnance obecního úřadu jako správce
veřejného dětského hřiště a sportoviště „STADION“, včetně platového výměru.
O: starosta obce
T: 1. 10. 2013

20. Pravidla pro poskytování příspěvku pro vybudování odstavných ploch pro parkování
osobních vozidel v obci pro rok 2014 zveřejnit na úřední desce obce a v příštím
Zpravodaji.
O: starosta
T: do 2. 10. 2013, příští vydání Zpravodaje
21. Připravit podkladové materiály k provedení výběrového řízení uchazečů o bydlení
v malometrážních domcích a tyto po schválení v RO vyvěsit na úřední desku obce.
O: starosta obce
T: do 14. 10. 2013
22. Zveřejnit tuto Žádost ČEZ distribuce, s.r.o. ohledně odstranění a okleštění stromoví na
úřední desku obce.
O: starosta
T: do 2. 10. 2013
23. Návrh Rozpočtu obce pro rok 2014 zařadit jako bod programu příštího jednání ZO s
doporučením ke schválení.
O: starosta
T: příští jednání ZO

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta obce

