U S N E S E N Í č. 27
ze zasedání zastupitelstva obce (ZO) Horní Moštěnice konaného dne 25. 11. 2013
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
1. Zahájení a kontrolu plnění usnesení z minulého jednání.
2. Zápis č. č. 2/2013 z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice ze
dne 1. 9. 2013 v předloženém znění.
3. Zápis č. 3/2013 z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice ze
dne 11. 11. 2013 v předloženém znění
ZO projednalo a odsouhlasilo:
4. Způsob hlasování aklamací
5. Program jednání ZO doplněný o bod Spoluúčast na financování dotační akce
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v předloženém znění.
7. Rozpočet obce Horní Moštěnice pro rok 2014 v předloženém znění.
8. Převedení finanční částky 109.936,- Kč z Fondu rozvoje bydlení do Rozpočtu obce Horní
Moštěnice.
9. a) Zrušení bodu č. 10 Usnesení č. 13 z jednání Zastupitelstva obce ze dne 11. 8. 2008
(Záměr prodeje) v plném rozsahu.
b) Zrušení bodu č. 8 Usnesení č. 14 z jednání Zastupitelstva obce ze dne 15. 9. 2008
(Prodej části pozemku) v plném rozsahu.
c) Záměr odprodeje obecního pozemku p.č. 222/2 – část „a“ o celkové výměře 41 m²,
který vznikl na základě geometrického plánu č. 585-119/2013, který vypracovala
firma GEOKAM Přerov s.r.o., za cenu obvyklou, tj. 344,- Kč/m², celkem tedy za
14.104,- Kč.
10. Záměr odprodeje obecního pozemku p.č. st 164/7 o výměře 156 m², který vznikl na
základě geometrického plánu č. 1307-32/2013 vypracovaného firmou GEOKAM Přerov,
s.r.o. a zemědělské budovy stojící na tomto pozemku v k.ú. Horní Moštěnice v ceně
nákladů na vyhotovení znaleckého posudku na ocenění, tj. 2 050,- Kč.
11. Smlouvu o zřízení práva věcného břemene mezi Obcí Horní Moštěnice a Vodovody a
kanalizace Přerov, a.s. v předloženém znění.
12. Zařazení správního území obce Horní Moštěnice do územní působnosti ISÚ MAS –
Partnerství Moštěnka o.p.s. na období 2014 – 2020. Zařazením do územní působnosti
ISÚ obci nevznikají žádné závazky vůči MAS.
13. Rozpočtové opatření č. 9/2013 ze dne 14. 11. 2013 v předloženém znění.
14. Spoluúčast na dotační akci v rámci Prioritní osy č. 4.1. „Zkvalitnění nakládání s odpady“
– pořízení svozového vozidla na tříděný odpad.
ZO projednalo a ukládá:
15. Vyvěsit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 na úřední desku obce.
O: starosta obce
T: do 27. 11. 2013
16. Vyvěsit Rozpočet obce Horní Moštěnice pro rok 2014 na úřední desku obce.
O: starosta obce
T: do 27. 11. 2013
17. Vyvěsit záměr odprodeje obecního pozemku p.č. 222/2 – část „a“ v odsouhlaseném znění
na úřední desku obce.
O: starosta obce
T: do 27. 11. 2013
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18. Vyvěsit záměr prodeje pozemku p.č. st. 164/7 a zemědělské budovy stojící na tomto
pozemku v k.ú. Horní Moštěnice v odsouhlaseném znění na úřední desku obce.
O: starosta obce
T: do 27. 11. 2013

V Horní Moštěnici dne 25. 11. 2013

Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil
místostarosta obce
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