U S N E S E N Í č. 85
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 6. ledna 2014
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 9. 12. 2013.
2. Probíhající bezplatné odzkoušení veřejného osvětlení LED světly v ulici Dr. A. Stojana.
3. Stížnost občana H.M. podanou pod č.j. 1651/2013 a č.j. 1652/2013 ze dne 16. 12. 2013.
4. Předložené návrhy úprav kulturního domu v rámci akce snížení energetické náročnosti
budovy kulturního domu.
5. Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KUOK 104001/2013, ze dne 18. 12.
2013 ve věci odvolání občana H.M.
6. Termínový harmonogram financování investičních akcí v roce 2014.
RO projednala a odsouhlasila:
7. Program jednání ZO dne 20. 1. 2013 v předloženém znění.
8. Z důvodu lepší informovanosti občanů odsouhlasila bezúplatné předání čtvrtletního
Zpravodaje do každého domu v obci.
9. Počty zaměstnanců obecního úřadu pro rok 2014 v předloženém znění.
10. Stanovy mikroregionu Moštěnka v předloženém znění.
11. Zařadit na příští program jednání ZO bod „Odměny členů Zastupitelstva obce“ dle novely
Nařízení vlády č. 37/2003.
12. Zařadit na program příštího jednání ZO doporučení schválení požadavku JSDHO Horní
Moštěnice o spoluúčast na dotační akci z Olomouckého kraje na repasi karoserie TATRA
815 v celkové hodnotě 150.000,- Kč.
13. Záměr pronájmu nových obecních bytů v ulici Pod Vinohrady. Jedná se o 6 bytových
jednotek o rozloze 32 m² a 1 bytová jednotka o rozloze 64 m², které mají být dokončeny v
měsíci květnu 2014.
RO ukládá:
14. Z důvodu lepší informovanosti občanů pravidelné zveřejňování Zpravodaje na stránkách
obce.
O: starosta
T: od 6. 1. 2014, průběžně
15. Vyvěsit záměr pronájmu nových obecních bytů v ulici Pod Vinohrady na úřední desku
obce, včetně fotografického znázornění.
O: starosta
T: do 8. 1. 2014
RO doporučuje:
16. ZO schválit navržené odměny členům Zastupitelstva obce dle novely Nařízení vlády č.
37/2003 v předloženém znění.

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta

