U S N E S E N Í č. 87
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 3. února 2014
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 20. 1. 2014.
2. Možnosti a podmínky pro umístění bankomatu v obci.
3. Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - č.j. 101/2014, ze dne 23. 1. 2014 od
občana H.M.
4. Informaci starosty obce o podáních - žádosti, odvolání a stížnosti podle zákona č.
106/1999 Sb., od občana H.M. za rok 2013 a leden 2014 v předloženém znění.
5. Žádost občana o odkoupení obecního pozemku pro účely stavby rodinného domu.
6. Projekt - návrh úprav a energetický audit veřejného osvětlení v obci jako podklad pro
podání k žádosti o dotaci.
RO projednala a odsouhlasila:
7. Zápis výběrové komise o hodnocení podaných žádostí o bydlení v malometrážních
domcích Pod Vinohrady.
8. Ocenění výboru klubu starších a pokročilých květinovým darem za mimořádný přínos v
oblasti kultury v letech 2011 - 2013 v obci H.M. Předání proběhne na příštím jednání ZO.
9. 6 ks žádostí občanů H.M. o finanční příspěvek na vybudování odstavných ploch pro
parkování v max. ceně do 10.000,- Kč.
10. Cenovou nabídku na zhotovení 10 000 ks propagačních nápojových kelímků 0,2 l a 0,5 l
potištěných motivy obce pro kulturní akce v obci H.M.
11. Žádost ředitele ZŠ a MŠ na osazení radiátorů topení termoregulačními ventily v nákladech
70. - 80. tis. KČ. Výměna bude provedena dle finančních možností v době letních
prázdnin.
12. Zařadit informace o podáních občana H.M., včetně finančního vyčíslení na program
příštího jednání ZO.
O: starosta
T: příští jednání ZO
13. Dohodu o výpůjčce el. stavebního rozvaděče na dobu do 30. 4. 2014 pro občana H.M. v
předloženém znění.
14. Zařadit na program příštího jednání ZO kupní smlouvy na odprodej obecních pozemků
mezi Obcí H.M. a občany H.M.
15. Nájem chodníku – škvárák pro rok 2014 od občana H.M. za dohodnutou cenu z let
minulých, tj. 2,- Kč/m² (2.759 x 2 = 5.518,- Kč).
16. Žádost o finanční příspěvek od Mysliveckého sdružení Šance o.s. na výměnu vstupních
dveří a lina na podlaze v budově myslivny.
17. Závěrečnou inventarizační zprávu ústřední inventarizační komise o provedené
inventarizaci majetku Obce H.M. a schválení způsobu likvidace pracovníky obecního
úřadu na centrálním sběrném místě.
RO ukládá:
18. Zaslat výsledek hodnocení a výběru podaných žádostí o bydlení v malometrážních
domcích Pod Vinohrady všem uchazečům.
O: starosta
T: do 7. 2. 2014

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta

