U S N E S E N Í č. 89
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 3. března 2014
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 17. 2. 2014.
2. Rozhodnutí Olomouckého kraje – Odbor správní a legislativní, č.j. KUOK 15710/2014 ve
věci odvolání občana H.M..
3. Zápis č. 22 z jednání stavební komise – č.j. 215/2014.
4. Žádost o sdělení informací podle zák. č. 106/1999 Sb., od občana H.M. – č.j. 218/2014.
5. Sdělení o usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ohledně bezplatného převodu
pozemku na obec H.M. (odstavná plocha u hřiště TJ Sokol H.M.)
6. Návrh geometrického zaměření obecních pozemků nad statkem pro vyhlášení záměru
odprodeje na stavební pozemky.
RO projednala a odsouhlasila:
7. Nákup věcného daru pro p. Jiřinu Lenhartovou při příležitosti odchodu do starobního
důchodu, který bude předán na jednání ZO.
8. Finanční spoluúčast na kulturní akci – vystoupení p. J. Zímy v kulturním domě H.M. ke
svátku MDŽ.
9. Účetní závěrku ZŠ a MŠ ke dni 31. 12. 2013 a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v
platném znění (zákon o rozpočtových pravidlech), § č. 28 rozdělení výsledku hospodaření
takto: příděl do rezervního fondu ve výši 60.636,- Kč, a do fondu odměn ve výši 15.160,Kč.
10. Finanční příspěvek na vybudování odstavné plochy pro parkování pro občany H.M., ve
výši do 10.000,- Kč.
11. Kulturní vystoupení – šansony H. Hegerové. Termín vystoupení bude upřesněn.
12. Dovybavení školní družiny o herní prvek řetězová houpačka hnízdo a kolotoč se sedáky v
hodnotě do 50.000,- Kč.
13. Vzhledem k havarijnímu stavu odsouhlasila provizorní oplocení domu p.č.161 v ulici
Zámostí.
14. Žádost společenství HOMOS 457 ke zvýšení příspěvku na rok 2014 o 1.000,- Kč za
obecní byt v domě p.č. 457 a zakoupení benzínové sekačky pro sečení obecního pozemku,
který je kolem domu.

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta

