U S N E S E N Í č. 91
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 24. března 2014
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 10. 3. 2014.
2. Žádost o poskytnutí informací podle zák. 106/1999 Sb., - č.j. 317/2014, ze dne 14. 3. 2014
od občana H.M.
3. Žádost o sjednání nápravy ohledně stránek obce – č.j. 316/2014 ze dne 14. 3. 2014 od
občana H.M.
4. Akceptaci SFŽP žádosti o dotaci na svozové vozidlo.
5. Nabídku na zařízení pro identifikaci domovního plastového odpadu (žluté pytle).
6. Stížnost podle zák. č. 106/1999 Sb., - č.j. 342/2014 ze dne 20. 3. 2014 od občana H.M.
RO projednala a odsouhlasila:
7. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování odstavné plochy pro parkování
vozidel pro občany H.M. ve výši max. do 10.000,- Kč.
8. Nákup nábytku na doplnění dvou kanceláří obecního úřadu.
9. Provozování MŠ v době prázdnin od 7. 7. do 11. 7. 2014 a od 18. 8. do 22. 8. 2014 za
alikvótní poplatek měsíční platby, která činí 330,- Kč - dle zájmů rodičů oproti nevratné
záloze.
10. Nákup 2 ks odpadkových košů do areálu ZŠ a MŠ a finanční příspěvek ve výši 7.000,- Kč
pro akci předškoláků v MŠ v souvislosti s ukončením školního roku.
11. Nejvýhodnější nabídku na rekonstrukci sociálního zařízení v zámecké zahradě od firmy p.
Landsinger v předloženém znění.
12. Nejvýhodnější nabídku na zhotovení investiční akce „Prodloužení kanalizace v ulici Pod
Vinohrady“ od firmy Sisko, s.r.o. v předloženém znění.
13. Návrh řešení umístění plynového tepelného čerpadla a související technologie v záměru
projektu na dotační akci snížení energetické náročnosti zdravotního střediska a kina.
14. Výměnu stávajícího nepoužitelného velkoobjemového kontejneru na odpad za nový,
využitelný pro stávající nosič kontejnerů.
15. Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na kulturní akci „Pálení čarodejnic“ pro děti z H.M.
16. Žádost o rozšíření sítě veřejného osvětlení o jedno světlo v ulici Zámostí, Zahradní a na
škváráku.
17. Dohodu o výpůjčce mezi Obcí Horní Moštěnice a společenstvím HOMOS 457 na
benzínovou sekačku v předloženém znění.
18. Aktualizaci Provozního řádu veřejného dětského hřiště a sportoviště „STADION“ v
předloženém znění.
19. Nákup ovocných stromků a trávy na úpravu obecního pozemku – parku v ulici Revoluční
(u Moštěnky).
20. Dodatek č. 3 ke smlouvě o zabezpečení knihovnických služeb mezi Obcí H.M. a
Městskou knihovnou Přerov v předloženém znění.
RO ukládá:
21. Připravit návrh směrnice pro řešení zajištění identifikace, sběru a vyhodnocení domovního
plastového odpadu (žluté pytle), včetně osobní motivace občanů k dalšímu projednání.
O: starosta
T: do 30. 6. 2014

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Jan Ščotka, radní

