U S N E S E N Í č. 82
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 25. listopadu 2013
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 11. 11. 2013.
2. Vyúčtování finančního příspěvku za rok 2013 od SONS Přerov v předloženém znění.
3. Stanovisko MŽP a KÚ Olomouckého kraje k postupu Povodí Moravy, s.p.
4. Jednání kulturní a sportovní komise a zástupců místních spolků dne 4. 12. 2013 k přípravě
a sestavení plánu kulturních a sportovních akcí pro rok 2014.
5. Odvolání občana obce H.M. ze dne 19. 11. 2013 na postup při vyřizování žádosti o
informace.
6. Žádost o sdělení informací – čj. 1520/2013, ze dne 21. 11. 2013 a č.j. 1521/2013, ze dne
21. 11. 2013 podané občanem H.M.
RO projednala a odsouhlasila:
7. Zařadit na program lednového jednání ZO bod – „udělení ceny obce za rok 2013“.
8. Finanční příspěvky spolkům pro rok 2014, v předloženém znění.
9. Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na rok 2014 pro SONS Přerov, který je součástí
rozpočtu obce H.M. na rok 2014.
10. Žádost o ořez stromů podél pravého břehu vodního toku Moštěnky v zimním období.
O: starosta
T: do 31. 3. 2014
11. Žádost ředitele ZŠ a MŠ o doplatek na energie za měsíc listopad a prosinec 2013 dle
předloženého výkazu.
12. Bezúplatné rozdání obecních kalendářů pro rok 2014 do každého domu v obci.
13. Rozpočtové opatření č. 10/2013 v předloženém znění.
14. Plán inventarizace za rok 2013, včetně školení inventarizačních komisí, v předloženém
znění.
15. Nákup ovoce do balíčků pro seniory do pečovatelských domů.
16. Vzhledem k tomu, že dnem 31. 12. 2013 končí činnost sběrného místa kovů v areálu
SALIX Morava, dnem 1. 1. 2014 zřízení odběrného místa kovů v obecním areálu
centrálního sběrného místa (za areálem bývalého JZD).
17. Tomboly na plesovou sezonu 2013 - 2014 v hodnotě cca 1.000,- Kč/ples.
18. Uspořádání silvestrovského ohňostroje dne 1. 1. 2014 v 00.30 hod., financovaného ze
sponzorských darů.
19. Nabídku na získání dotace na svozové vozidlo odpadů v předloženém znění.
20. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby č. 2012022-09, uzavřené dne 2. 1.
2009 mezi ARRIVA MORAVA a.s. a Obcí Horní Moštěnice týkající se přepravních
povinností v předloženém znění.
21. Žádost ředitele ZŠ a MŠ o finanční příspěvek na odstupné pro zaměstnance ZŠ a MŠ a
finanční příspěvek na povinný kurz ředitele ZŠ a MŠ v předloženém znění.
RO ukládá:
1. Zaslat stanovisko MŽP k postupu Povodí Morava, s.p. na Magistrát města Přerova.
O: starosta
T: do 27. 11. 2013
2. Vyvěsit oznámení o zřízení sběrného místa kovů na stránky obce, nástěnky a do
zpravodaje.
O: starosta
T: 27. 11. 2013, zpravodaj v lednu 2014

3.

Zařadit na program jednání ZO schválení spolufinancování dotační akce vyhlášené
SF ŽP, prioritní osa č. 4.1.“Zkvalitnění nakládání s odpady“ – nákup svozového vozidla
v předloženém znění.
O: starosta
T: 25. 11. 2013

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta

