U S N E S E N Í č. 80
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 31. října 2013
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 14. 10. 2013.
2. Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 17. 4. 2013 od Soukromého
institutu neformálního vzdělávání, o.p.s. ke dni 31. 10. 2013.
3. Mezitimní účetní závěrku ZŠ a MŠ ke dni 30. 9. 2013.
4. Žádost občana H.M. o prodej pozemku p.č. st. 222/2 – část a, který vznikl oddělením
pozemku p.č. st. 222/2 v k.ú. Horní Moštěnice.
5. Nahlášenou kontrolu z EKO-KOM na den 19. 11. 2013
6. Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje – č.j. KUOK 84855/2013, ze dne 11. 10.
2013 a č.j. KUOK 92301/2013, ze dne 25. 10. 2013.
RO projednala a odsouhlasila:
7. Nájemní smlouvu o podmínkách nájmu a užívání obecního rybníka v k.ú. Horní
Moštěnice mezi Obcí Horní Moštěnice a Českým rybářským svazem, místní organizací
Horní Moštěnice v předloženém znění.
8. Výpověď z nájemní smlouvy nebytových prostor mezi Obcí Horní Moštěnice a občanem
v předloženém znění.
9. Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Horní Moštěnice a občanem H.M.
v předloženém znění.
10. Účast starosty na školení k tvorbě Obecně závazných vyhlášek dne 14. 11. 2013.
11. Nabídku na zpracování energetického auditu na veřejné osvětlení jako přípravu na podání
žádosti o dotaci k investiční akci Revitalizace veřejného osvětlení v obci.
12. Na základě Směrnice č. 01/2011 „Pravidla ke stanovení příplatků řediteli ZŠ a MŠ, p.o.
Horní Moštěnice“ dnem 1. 11. 2013 nový platový výměr řediteli ZŠ a MŠ, p.o. Horní
Moštěnice, v předloženém znění.
13. Finanční příspěvek 1.000,- Kč na uspořádání vánočního turnaje starších pánů v nohejbale
Štěpán-Cup.
14. Zhotovení 600 ks stolních obecních kalendářů a zjištění cenové nabídky na 50 ks
nástěnných obecních kalendářů.
15. Možnost zapojení se žádostí o dotaci cestou mikroregionu Moštěnka na kompostéry pro
občany v počtu 200 ks (spoluúčast na 1 kompostér – 260,-Kč).

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta

