U S N E S E N Í č. 102
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 4. srpna 2014
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 21. 7. 2014.
2. Stížnost ve smyslu zák. č. 106/1999 od občana H.M. – č.j. 960/2014, ze dne 21. 7. 2014.
3. Účetní závěrku ZŠ a MŠ ke dni 30. 6. 2014.
4. Pozvánku na XI. setkání obcí mikroregionu Moštěnka dne 6. 9. 2014 v Turovicích.
RO projednala a odsouhlasila:
5. Zařadit na program příštího jednání Zastupitelstva obce záměr odprodeje jezu na toku
Moštěnka v účetní hodnotě 573.490,- Kč.
O: starosta
T: příští jednání ZO
6. Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč do tomboly pro sportovní hry dětí v rámci
hodových slavností dne 15. 8. 2014.
7. Věcný dar v hodnotě do 1.000,- Kč pro jubilanty, který bude předán na jednání ZO v září
2014.
8. Provedení turnaje spolků „O putovní pohár starosty obce“ na den 28. 9. 2014 v areálu
hřiště TJ Sokol H.M.
9. Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720312386 mezi Obcí H.M. a Kooperativa
pojišťovna, a.s. v předloženém znění.
10. Zaslat souhlasné stanovisko k plánovanému záměru odprodeje nepotřebného pozemku p.č.
456 o výměře 3 m² od ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
11. Žádost o finanční příspěvek na vybudování odstavné plochy pro parkování vozidel pro
občany H.M. v max. výši do 10.000,- Kč.
12. Plakátovací plochu pro volební kampaň komunálních voleb v obci H.M. takto: volební
strana nebo sdružení může ke své propagaci využít pouze tyto plakátovací plochy: úřední
deska obce (u dolní autobusové zastávky), obecní nástěnka u horní autobusové zastávky a
obecní nástěnka u hlavního vchodu do ZŠ. Materiály k propagaci a vyvěšení bude
přejímat pracovnice OÚ v úřední dny od 1. 9. 2014 do 12. 9. 2014, v rozsahu max. dvou
stran formátu A4. Vyvěšeny budou dne 15. 9. 2014.
13. Žádost ČSCH o finanční příspěvek 3.000,- Kč do tomboly na okresní výstavu zvířectva
konanou ve dnech 23. - 24. 8. 2014.
14. Nákup pletiva a sloupků na oplocení plánované výsadby stromů na Švédských šancích v
předloženém znění.
RO ukládá:
15. Zajistit organizaci a propagaci turnaje spolků „O putovní pohár starosty obce“ ve
spolupráci s občanem H.M.
O: starosta
T: do 14. 9. 2014
16. Zařadit po dodání návrhu smlouvy k prodeji pozemku p.č. 456 tento na program jednání
Zastupitelstva obce.
O: starosta
T: po dodání návrhu smlouvy
17. Vyvěsit odsouhlasený článek ohledně plakátovacích ploch ke komunálním volbám na
úřední desku obce.
O: starosta
T: do 7. 8. 2014
Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta

