U S N E S E N Í č. 83
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 9. prosince 2013
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 25. 11. 2013.
2. Poděkování TJ Sokol za podporu sportu v roce 2013.
3. Výsledek provedené kontroly na úseku vidimace a legalizace, řízení na úseku matrik dne
5. 12. 2013.
4. Výsledek jednání s Povodí Moravy a.s. dne 4. 12. 2013
5. Výsledek kontroly KHS v ZŠ a MŠ – bez závad.
6. Podání žádosti o dotaci na svozové vozidlo s hákovým nakladačem pro svoz BRO a
domovního plastu.
7. Vyhlášenou celostátní Tříkrálovou sbírku, která proběhne v obci od 1. 1. 2014 do 14. 1.
2014.
8. Osvědčení o absolvování studia ředitelů škol od ředitele ZŠ a MŠ H.M.
RO projednala a odsouhlasila:
9. Rozpočtové opatření č. 11/2013 v předloženém znění.
10. Nabídku hudebního pořadu souboru na rok 2014.
11. Žádost o úpravu vjezdu do domu občana H.M. v ulici 9. května.
12. Žádost o povolení zřízení parkovacího místa občana H.M. v ulici Zahradní a žádost o
proplacení finančního příspěvku na materiál (dlažba a obrubníky) ve výši 3.794,- Kč.
Proplacení bude provedeno v měsíci lednu 2014.
13. Na rok 2014 finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro turisticko-přírodovědný kroužek
Medvíďata.
14. Smlouvu o dílo č. 3/2014 mezi Obcí Horní Moštěnice a p. Lasovský Antonín na servis a
opravy věžních hodin v předloženém znění.
15. Zařadit na příští jednání ZO jako bod programu záměr odprodeje obecního pozemku p.č.
259/4 o výměře 247 m², s doporučením schválení ZO za cenu 120,- Kč/m².
16. Výkon 220 hodin veřejně prospěšných prací občana H.M., uložené soudem.
17. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč na uspořádání turnaje v
sálové kopané dne 21. 12. 2013 v místní tělocvičně.
RO doporučuje:
18. ZO schválit na lednovém jednání návrh na udělení ceny obce za rok 2013 pro výbor klubu
starších a pokročilých a občana H.M.

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta

