U S N E S E N Í č. 95
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 19. května 2014
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 5. 5. 2014.
2. Informace o stavu úprav zámecké zahrady a určení správce.
3. Poděkování ředitelky ZŠ Přerov - Trávník, členům SDH H.M. za ukázku zásahu jednotky
dne 30. 4. 2014.
4. Akceptování žádosti o dotaci na investiční akci – zateplení KD H.M ze SFŽP v rámci
Operačního programu ŽP.
5. Registraci žádosti o dotaci na investiční akci zateplení zdravotního střediska a kina na
SFŽP.
6. Žádost ČSCH o pronájem nebytových prostor v přízemí budovy zámku.
7. Nabídku na stavební práce od SMS firmy na investiční akci KD H.M.
8. Nabídku na právní ochranu od společnosti DAS.
9. Zápis z pedagogické a provozní porady ZŠ a MŠ ohledně oslav 50. výročí otevření nové
školy.
RO projednala a odsouhlasila:
10. Žádost ČSCH o neinvestiční finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na okresní výstavu
drobného zvířectva ve dnech 23. - 24. 8. 2014 v zámecké zahradě H.M.
11. Nákup 2 ks stojanů na kola k místnímu hřbitovu.
12. Nákup nových dětských knih do místní knihovny v hodnotě 970,- Kč.
13. Zařadit na program příštího jednání ZO smlouvu na překlenovací úvěr od ČS a.s. ve výši
1.500.000,- Kč na financování investiční akce „Stavební úpravy KD H.M.“.
14. Zařadit na program příštího jednání ZO záměr odprodeje obecních pozemků p.č. 657/3 o
výměře 1148 m² a p.č. 657/4 o výměře 1147 m² za cenu 550,- Kč/m².
15. Záměr pronájmu obecního nebytového prostoru v budově zámku (kancelář) o výměře 10
m² za cenu 300,- Kč/měsíc.
16. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2013 mezi Obcí Horní Moštěnice a
TANDEM Group, spol. s r.o. v předloženém znění.
17. Záměr pronájmu obecního bytu č. 1 v domě Pod Vinohrady 457/1, Horní Moštěnice o
celkové výměře 29 m², v ceně 691,- Kč/měsíc.
18. Žádosti o finanční příspěvek na vybudování odstavné plochy pro parkování osobních
vozidel pro občany H.M. ve výši do 10.000,- Kč.
19. Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení elektrické energie
č. Z-S14-12-8120045037 a č. Z-S14-12- 8120044882, v souvislosti s realizací projektu
„Revitalizace chodníků a veřejného prostranství ulic Dr. A. Stojana a 9. května“, mezi
Obcí H.M. a ČEZ Distribuce, a.s.
20. Rozpočtové opatření č. 1/2014, ze dne 19. 5. 2014, v předloženém znění.
RO ukládá:
21. Vyvěsit záměr pronájmu nebytového prostoru na úřední desku obce.
O: starosta
T: do 21. 5. 2014
22. Vyvěsit záměr pronájmu obecního bytu na úřední desku obce
O: starosta
T: do 21. 5. 2014

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta

