U S N E S E N Í č. 97
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 10. června 2014
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 2. 6. 2014.
2. Stížnost podle zák. č. 106/1999 Sb.,ze dne 3. 6. 2014 od občana H.M.
3. Schválení žádosti o dotaci ministerstvem životního prostředí na svozové vozidlo pro
bioodpad.
4. Nabídku firmy SOFIS GRANT s.r.o. na zajištění organizace výběrového řízení na
dodavatele svozového vozidla pro bioodpad.
5. Souhlasné stanovisko místostarosty Ing. T. Ostrčila k předložené Dohodě o podmínkách
narovnání vztahů mezi Obcí H.M. a Ing. T. Ostrčilem a Ivonou Ostrčilovou ve věci
odhlučnění kulturního domu.
RO projednala a odsouhlasila:
6. Zaslat nesouhlasné stanovisko k žádosti p. E. Axmanové ohledně parkování kamionu u
rybníka.
7. Finanční příspěvek na zřízení odstavné plochy pro parkování vozidla pro občany H.M.
v maximální výši do 10.000,- Kč.
8. Nabídku na zhotovení elektroinstalace v rámci rekonstrukce kulturního domu.
9. Žádost o finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na opravu zborceného obecního pozemku
u domu v ulici Zahradní.
10. Provedení technického dozoru na stavební úpravy KD v předloženém znění.
11. Program jednání ZO dne 23. 6. 2014, v předloženém znění.
12. Pronájem obecního bytu č. 1 v ulici Pod Vinohrady pro vybraného žadatele.
13. Pronájem kanceláře obecního úřadu dnem 1. 7. 2014 pro občana H.M.
14. Provozní řád zámecké zahrady v předloženém znění.
RO doporučuje:
15. Zastupitelstvu obce schválit Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky na předfinancování
dotace z MAS Partnerství Moštěnka pro projekt „Děti poznávají přírodu“ ve výši 87.975,Kč.
RO ukládá:
16. Zařadit žádost o poskytnutí bezúročné půjčky pro projekt „Děti poznávají přírodu“ na
program jednání ZO.
O: starosta
T: příští jednání ZO
17. Sepsat Nájemní smlouvu na obecní byt č. 1 v ulici Pod Vinohrady mezi Obcí H.M. a
vybraným žadatelem ke dni 1. 7. 2014.
O: starosta
T: do 30.6.2014
18. Sepsat Nájemní smlouvu mezi Obcí H.M. a občanem H.M. ke dni 1. 7. 2014.
O: starosta
T: do 30.6.2014

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta

