U S N E S E N Í č. 86
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 20. ledna 2014
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 6. 1. 2014.
2. Nabídku firmy Enginnering, s.r.o. na výstavbu pasivních domků.
3. Žádost o sdělení informací dle zákona 106/1999n Sb. – č.j. 29/2014, ze dne 8. 1. 2014 a
odvolání –č.j. 46/2014, ze dne 10. 1. 2014 od občana H.M.
4. Výsledek tříkrálové sbírky v obci H.M.
5. 10. Výzvu MAS – Partnerství Moštěnka k podávání žádostí o dotace na akci „Pestrý život
u nás doma na venkově“.
6. Zprávu z roční prověrky BOZP v ZŠ a MŠ.
RO projednala a odsouhlasila:
7. Komisi pro výběr uchazečů na bydlení v malometrážních domcích dne 3. 2. 2014, v tomto
složení: předseda: p. Alena Bednaříková, členové: Ing. V. Martínek, Ing. T. Ostrčil, Ing.
M. Velím, Ing. J. Ščotka, p. I. Fikr.
8. 4 žádosti o finanční příspěvek na vybudování odstavné plochy pro parkování motorových
vozidel od občanů H.M. v předloženém znění, s maximální částkou proplacení do 10 000,Kč na jedno vozidlo.
9. Návrh stavebních úprav v KD v předloženém znění.
10. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) v platném znění, § 102, pís. h,
odvolat dnem 20. 1. 2014 z funkce člena stavební komise Rady obce občana H.M.
11. Jednání starosty obce se stavební komisí k výhledu investičních akcí pro rok 2014 dne 27.
1. 2014 v 17.00 hod. na zasedací místnosti OÚ.
12. Žádost občana H.M. o umístění reklamy na sloupy VO v obci H.M.
13. Cenovou nabídku projekčních prací pro stavební povolení na rekonstrukci kulturního
domu v H.M. v předloženém znění.
14. Cenovou nabídku projekčních prací pro stavební povolení na revitalizaci chodníků Dr. A.
Stojana a 9. května v předloženém znění.
15. Nákup mikrovlnky do KD a vysavače do knihovny.
16. Dohodu o zařazení do systému shromažďování, sběru a přepravy tříděného odpadu mezi
Obcí H.M. a Rail Cargo Operator-CSKD s.r.o. v předloženém znění.
17. Nabídku servisních služeb na výtahy ve ŠJ v předloženém znění.
18. Řešit žádost občanů H.M. ohledně nevyhovujícího stavu obecní kanalizace v ulici Pod
Vinohrady ve spolupráci s VAK Přerov.
19. Nákup tomboly na obecní ples.
20. Smlouvu o dílo č. 200114 mezi Obcí H.M. a Ing. F. Zábranský, HYDRO-EKO na
zpracování projektu PPO pro stavební povolení v předloženém znění.
21. Smlouvu o zajištění reklamy mezi obcí Horní Moštěnice a EUREST, spol. s r.o. v
předloženém znění.
RO ukládá:
22. Zaslat občanu H.M. písemné odvolání z funkce člena stavební komise RO.
O: starosta
T: do 22. 1. 2014
23. Zaslat pozvánku na jednání starosty a členů stavební komise všem členům stavební
komise.
O: starosta
T: 21. 1. 2014

RO doporučuje:
24. Vydat povolení ke kácení stromu v areálu dětského hřiště STADION, z důvodu
zchátralého stavu, ohrožující bezpečnost účastníků.

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta

