U S N E S E N Í č. 81
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 11. listopadu 2013
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 31. 10. 2013.
2. Podání občana H.M. – č.j. 1416/2013 ze dne 1. 11. 2013.
3. Poděkování a vyúčtování organizace Roska Přerov za rok 2013.
RO projednala a odsouhlasila:
4. Program jednání Zastupitelstva obce Horní Moštěnice dne 25. 11. 2013 v předloženém
znění.
5. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly dodány veškeré zaslané žádosti uchazečů o
malometrážní byty, odsunout výběrové řízení na leden 2014.
6. Cenovou nabídku na zhotovení 50 ks nástěnných kalendářů a 600 ks stolních kalendářů
obce pro rok 2014 v předloženém znění.
7. Na základě geometrického plánu č. 1307-32/2013, odsouhlasila zařadit na program
jednání záměr odprodeje obecního pozemku p.č. st. 164/7 o výměře 156 m² v k.ú. Horní
Moštěnice a na něm stojící zemědělské budovy.
8. Nákup LED osvětlení vánočního stromu obce v předložené katalogové ceně.
9. Žádost ČSCH o užívání nebytových prostor v přízemí OÚ, za účelem skladování
materiálu a nářadí chovatelského spolku.
10. Žádost ředitele ZŠ a MŠ o uzavření MŠ během vánočních svátků, tj. od 23. 12. 2013 do 2.
1. 2014.
11. Žádost o finanční příspěvek pro ROSKU Přerov na rok 2014 ve výši 4.000,- Kč.
12. Uspořádání zájezdu na muzikál v jarních měsících roku 2014.
RO doporučuje:
13. ZO schválit záměr odprodeje obecního pozemku p.č. st 164/7 o výměře 156 m² a na něm
stojící zemědělské budovy místo ceny obvyklé, za cenu nákladů za vyhotovení
geometrického plánu a ocenění, neboť se jedná pouze o formální narovnání mezi Obcí
Horní Moštěnice a občanem H.M.
RO ukládá:
14. Zařadit finanční příspěvek pro Rosku Přerov do návrhu rozpočtu obce pro rok 2014.
O: starosta
T: na jednání ZO k rozpočtu obce

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta

