U S N E S E N Í č. 79
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 14. října 2013
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 30. 9. 2013.
2. Jednání s Povodí Morava svolané na den 16. 10. 2013.
3. Stanovisko ŘSD Olomouc k žádosti obce H.M. o odbahnění propustků pod silnicí I/55.
4. Zpracované průkazy energetické náročnosti obecních budov.
5. Informace z jednání Školské rady dne 7. 10. 2013.
6. Výroční zprávu ZŠ a MŠ v předloženém znění.
RO projednala a odsouhlasila:
7. Pravidla pro výběr uchazečů o bydlení v malometrážních domcích v ulici Pod Vinohrady,
Horní Moštěnice v předloženém znění.
8. Záměr pronájmu obecních bytů „malometrážní domky v ulici Pod Vinohrady na p.č.
133/2, p.č. 133/16 a p.č. 1344 v k.ú. Horní Moštěnice v regulované ceně 57.20 Kč/m².
9. Účast seniorů z domovů důchodců na vánočním posezení klubu starších a pokročilých dne
4. 12. 2013.
10. Účast starosty a ekonomky na školení k finančním kontrolám dne 7. 11. 2013 v
Olomouci.
11. Zpracovanou projektovou dokumentaci k podání žádosti o dotaci na zateplení kulturního
domu.
12. Smlouvu o dílo č. 31/2013 mezi Obcí Horní Moštěnice a SISKO spol. s r.o. ke zhotovení
příjezdové komunikace k RD v ulici Revoluční v předloženém znění.
13. Geometrické rozdělení obecních pozemků na p.č. 646/3 o výměře 3967 m², p.č. 646/4 o
výměře 1477 m² a p.č. 657/3 o výměře 2765 m² v k.ú. Horní Moštěnice na 8 stavebních
pozemků, dle předložené zástavbové studie.
14. Žádost o odstranění dřevin na obecním pozemku před parcelou č. 147 v k.ú. Horní
Moštěnice.
15. Žádost občana H.M. o povolení používání obecního pozemku p.č. 259/1 a p.č. 53 v k.ú.
Horní Moštěnice za účelem umožnění vjezdu do garáže.
RO ukládá:
16. Vyvěsit Pravidla pro výběr uchazečů o bydlení v malometrážních domcích v ulici Pod
Vinohrady, Horní Moštěnice na úřední desku obce.
O: starosta obce
T: do 16. 10. 2013
17. Vyvěsit záměr pronájmu obecních bytů „malometrážní domky v ulici Pod Vinohrady na
p.č. 133/2, p.č. 133/16 a p.č.1344 v k.ú. Horní Moštěnice v regulované ceně 57.20 Kč/m².
O: starosta obce
T: do 16. 10. 2013

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta

