U S N E S E N Í č. 98
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 23. června 2014
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 10. 6. 2014.
2. Poděkování ředitelky Gymnázia Jana Blahoslava v Přerově pro ZŠ a MŠ H.M. za
umožnění pedagogické praxe žáků.
3. Zrušení žádosti o pečovatelský byt z důvodu zdravotního stavu od p. Jitky Černoškové.
4. Podání občana H.M. ze dne 20. 6. 2014
5. Výsledky kontroly z hygieny v MŠ H.M.
RO projednala a odsouhlasila:
6. Návrhy ředitele ZŠ a MŠ na organizační a finanční zajištění 50. výročí otevření ZŠ.
7. Žádost ředitele ZŠ a MŠ na nákup nové keramické pece na protiúčet za stávající již
nevyhovující pec.
8. Smlouvu o poskytování poradenských služeb na zajištění organizace výběrového řízení na
dodavatele projektu „Zlepšení separace a svozu odpadů v obci Horní Moštěnice“ –
svozové vozidlo, spolufinancovaného z Operačního programu životního prostředí mezi
Obcí Horní Moštěnice a SOFIS GRANT s.r.o. v předloženém znění.
9. Smlouvu na vykonávání technického dozoru na investiční akci „Stavební úpravy
kulturního domu“ mezi Obcí Horní Moštěnice a Ing. J. Schindlerem v předloženém znění.
10. Nenavrhovat Zastupitelstvu obce změnu počtu zastupitelů do voleb 2014 a ponechat
stávající počet členů zastupitelstva dle zákona č.128/2000 Sb., § 68, bod 4.
11. Rozpočtové opatření č. 2/2014 v předloženém znění.
12. Při příležitosti Dne otevřených dveří malometrážních domků dne 30. 6. 2014, věcný dar
pro technický dozor a pořízení drobného občerstvení pro návštěvníky.
13. Vyhlásit záměr pronájmu obecního pečovatelského bytu č. 3 (malometrážní domky) v
ulici Pod Vinohrady.
14. Smlouvu na dobu určitou (1 rok) dnem 1. 7. 2014 pro občana H.M. na veřejně prospěšné
práce pro obec H.M.
15. Rozšíření programu jednání ZO o Dodatek ke smlouvě o úvěru č. 0378674429 ze dne 4. 6.
2013, mezi Obcí H.M. a ČS, a.s. v předloženém znění.
16. Smlouvy na pronájem obecních bytů a Domovní řád v malometrážních domcích v
předloženém znění.
17. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování odstavné plochy pro parkování
pro občany H.M. do výše max. 10.000,- Kč
18. Požadavek SDH na objednání servisu zavírání vrat u hasičské zbrojnice u firmy SPEDOS.
19. Pořízení programu EVI-evidence odpadů s modulem POH-plán odpadového hospodářství
v ceně 7.980,- Kč.
20. Řešit nevyhovující postýlky v MŠ v návaznosti na finanční možnosti v rozpočtu roku
2015.
RO ukládá:
21. Vyvěsit záměr pronájmu obecního pečovatelského bytu č. 3 (malometrážní domky) v ulici
Pod Vinohrady, na úřední desku obce.
O: starosta
T: do 25. 6. 2014

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta

