U S N E S E N Í č. 96
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 2. června 2014
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 19. 5. 2014.
2. Kolaudační řízení dne 10. 6. 2014 na malometrážní domky.
3. Žádosti o pronájem obecního bytu č.1 Pod Vinohrady.
4. Vyjádření - podmínky občana H.M. k zahájení stavebního řízení ve věci stavebních úprav
kulturního domu.
5. Dohodu o podmínkách urovnání vztahů mezi Obcí Horní Moštěnice a občany H.M. ve
věci odhlučnění kulturního domu H.M
RO projednala a odsouhlasila:
6. Při příležitosti předání malometrážních domků provedení prohlídky pro veřejnost na den
30. 6. 2014 od 14.00 hodin do 17.00 hodin.
7. Žádosti o finanční příspěvek na vybudování odstavných ploch pro parkování v maximální
výši do 10.000,- Kč.
8. Brigádníky na veřejně prospěšné práce v obci v době letních prázdnin.
9. Provedení akce 100. výročí od zahájení 1. světové války, ve spolupráci se ZŠ a MŠ na den
19. 6. 2014.
10. Smlouvu o dílo č. 140501-A mezi Obcí H.M. a Ing. Jaroslav Cedidla na dodávku, montáž
a zprovoznění vzduchotechniky a rekuperace vzduchu v KD H.M. v předloženém znění.
11. Nájemní smlouvu mezi Obcí Horní Moštěnice a ČSCH - základní organizace Horní
Moštěnice na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy zámku v Horní Moštěnici v
předloženém znění.
12. Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Horní Moštěnice a firmou DIMATEX CS, spol. s r.o. na
sběr a převzetí nepotřebného textilu a obuvi od občanů H.M. formou 2 ks kontejnerů.
13. Další jednání RO k problematice odhlučnění kulturního domu po vyjádření občanů H.M.
na den 10. 6. 2014 v 17.00 hodin.
14. Nabídku stavebních prací na rekonstrukci kulturního domu od firmy Lancinger v
předloženém znění.
15. O dalším postupu týkající se stavebních úprav kulturního domu rozhodne RO až na
základě výsledků jednání se stavebním úřadem dne 3. 6. 2014.
16. Připojit se k výzvě Olomouckého kraje k jednotnému řešení dopravní obslužnosti od roku
2015.
17. Nákup 3 ks venkovních odpadkových košů do zámecké zahrady v předloženém znění.
18. Dohodu o provedení práce dnem 2. 6. 2014 s p. Magdou Ludvovou jako správcem
zámecké zahrady.
19. Žádost Oblastní charity Přerov o finanční příspěvek pro rok 2014 ve výši 5.000,- Kč.
RO ukládá:
20. Zajistit propagaci akce „Den otevřených dveří“ malometrážních domků na veřejnosti.
O: starosta
T: do 23. 6. 2014

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Michal Velím, radní obce

