U S N E S E N Í č. 93
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 23. dubna 2014
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 24.3.2014.
2. Stížnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., a žádost o poskytnutí informací od občana H.M.
ze dne 7.4.2014 a 23.4.2014.
3. Informace starosty obce o probíhajících a chystaných investičních akcích v průběhu
nastávajících měsíců.
4. Informaci o připravovaném zákonu o zveřejňování smlouvy, objednávky a faktury nad
50.000,-Kč na internetu.
5. Informace o zaměstnávání občana H.M. na veřejně prospěšné práce z pracovního úřadu.
6. Poděkování předsedy ČSCH a Rady obce za aktivní účast, organizaci a zabezpečení
„Vítání jara“ v KD dne 12.4.2014 - Mgr. J. Bartoníkové, p. Z. Špundové, p. K. Odložilové
a Y. Běhalíkové.
7. Vyhlášené ředitelské volno v ZŠ dne 9.5.2014 z důvodu školení BOZP.
8. Oznámení katastrálního úřadu OK o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú.
Beňov.
9. Vyjádření k žádosti o pečovatelský byt od občana města Přerova.
RO projednala a odsouhlasila:
10. Program jednání ZO dne 5.5.2014 v předloženém znění.
11. Partnerskou smlouvu mezi obcí Horní Moštěnice a MAS Partnerství Moštěnka, o.p.s. v
předloženém znění a vypočítaný finanční příspěvek za rok 2014.
12. Smlouvu č. 30/0685 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi obcí Horní
Moštěnice a EKO-KOM, a.s. v předloženém znění.
13. Žádost občanů ulice Havlíčkova o vybudování odstavných míst pro parkování vozidel v
celé ulici, a že nechá zpracovat projekt řešení celé této ulice.
14. Účast starosty obce na valné hromadě VAK Přerov, a.s., která se koná dne 16.5.2014 v
Přerově.
15. Žádost o finanční příspěvek na vybudování odstavné plochy pro parkování motorového
vozidla pro občany H.M. ve výši max. do 10.000,-Kč.
16. Účetní závěrku ZŠ a MŠ za 1Q 2014 v předloženém znění.
RO ukládá:
17. Vyvěsit oznámení katastrálního úřadu OK na úřední desku obce.
O: starosta
T: do 25.4.2014

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Michal Velím, radní

