U S N E S E N Í č. 99
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 7. července 2014
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 23. 6. 2014.
2. Akceptování žádosti o dotaci na snížení energetické náročnosti víceúčelového objektu
centrálního zdravotního střediska a kina od Státního fondu Životního prostředí.
3. Průběh prací a kontrolní dny na rekonstrukci kulturního domu.
4. Rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje – č.j. KUOK 59287/2014, ze dne 23. 6. 2014.
5. Schválení žádosti o dotaci na zateplení kulturního domu od SF ŽP.
6. Žádosti o pronájem obecního bytu v malometrážních domcích v ulici Pod Vinohrady.
7. Informace starosty obce o investičních a kulturních akcích ve 3. Q 2014 a výhled do
konce roku 2014.
RO projednala a odsouhlasila:
8. Dokument nazvaný „Upozornění“ pod č.j. 121/2014 ze dne 29. 1. 2014, zaslaný občanovi
H.M., byl projednáván na jednání Rady obce konaného dne 3. 2. 2014, pod bodem č. 10,
kde je uvedeno: „ RO projednala a bere na vědomí informaci starosty obce o podáních –
žádosti, odvolání a stížnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., od občana H.M. za rok 2013 a
leden 2014 v předloženém znění. RO odsouhlasila zařadit informace o podáních, včetně
finančního vyčíslení na program příštího jednání ZO“. Projednávaný bod č. 10, z jednání
RO dne 3. 2. 2014 se tudíž přímo vztahuje k dokumentu nazvaný „Upozornění“- č.j.
121/2014, ze dne 29. 1. 2014.
9. Nabídku od firmy AXIOM engineering s.r.o. na zpracování zadávací dokumentace a
výběrové řízení na schválenou dotaci od SF ŽP – zateplení kulturního domu, v
předloženém znění.
10. Odměnu pro ředitele ZŠ a MŠ za školní rok 2013/2014 v předloženém znění, která bude
uhrazena z rozpočtu přímých neinvestičních výdajů určených Olomouckým krajem.
11. Finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč jako startovné pro střelecké družstvo H.M., na
střelecké závody mikroregionu Moštěnka.
12. Žádost týmu FC Bufo H.M. o poskytnutí finančního příspěvku na doplnění sady dresů ve
výši 3.000,- Kč.
13. Nabídku tisku 400 ks brožur a složek k 50. výročí otevření ZŠ v předloženém znění.
14. Věcný dar v hodnotě do 1.000,- Kč pro odcházejícího p. faráře.
15. Finanční příspěvek do výše max. 10.000,- Kč na vybudování odstavné plochy pro
parkování pro občana H.M., 9. května.
RO ukládá:
16. Zaslat souhlas s udělením odměny pro ředitele ZŠ a MŠ na účtárnu ZŠ a MŠ.
O: starosta
T: 8. 7. 2014

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta

