U S N E S E N Í č. 88
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 17. února 2014
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 3. 2. 2014.
2. Jednání starosty s vedením České pošty, a.s. ohledně stavebních úprav v budově, které
jsou plánovány pro rok 2015.
3. Možné změny a úpravy v plánované akci O putovní pohár starosty obce.
4. Podání občana H.M. ze dne 7. 2. 2014
5. Zprávu o výsledku pořádku v okrese Přerov od Policie Přerov.
RO projednala a odsouhlasila:
6. Smlouvu mezi Obcí H.M. a Energry Benefit na zpracování projektu „Snížení energetické
náročnosti objektu zdravotního střediska a kina v H.M.“ pro podání jako žádost o dotaci v
předloženém znění.
7. Program jednání ZO dne 10. 3. 2014 v předloženém znění.
8. Přehled o hospodaření společnosti HOMOS 457 za rok 2013 v předloženém znění.
9. Finanční sponzorský dar ve výši 20.000,- Kč pro občana H.M., za příkladnou propagaci a
reprezentaci obce H.M. v celorepublikovém měřítku.
10. Výměnu nevyhovující podlahové krytiny v kancelářích obecního úřadu.
11. Finanční příspěvek na vybudování odstavné plochy pro parkování vozidel pro občana
H.M., v ulici Hliníky, ve výši 6.000,- Kč.
12. Smlouvu na provedení produkce na dětské šibřinky mezi Obcí H.M. a agenturou
BIANCA-AGENCY v předloženém znění a finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč do
tomboly.
13. Svoz větví a biologicky rozložitelných odpadů v obci na den 17. 3. 2014.
14. Dohodu o provedení práce mezi obcí H.M. občanem H.M. na zajištění občerstvení na ples
OÚ dne 21. 2. 2014.
15. Žádost o finanční příspěvek pro soutěžní družstvo rybářů H.M. na mezinárodních
rybářských závodech v Tovačově ve výši 10.000,- Kč.
RO ukládá:
16. Vyvěsit na úřední desku a formou letáků roznést do každého domu v obci oznámení o
svozu větví a biologicky rozložitelného odpadu dne 17. 3. 2014.
O: starosta
T: do 28. 2. 2014

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta

