U S N E S E N Í č. 103
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 18. srpna 2014
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 4. 8. 2014.
2. Nabídku na inženýrskogeologický průzkum pozemků p.č. 657/3 a 657/4, rozhodnutí bude
provedeno na příštím jednání RO.
3. Rozhodnutí Olomouckého kraje, odbor správní a legislativní – č.j. KUOK 72081/2014 ze
dne 6. 8. 2014, kde potvrzuje správnost stanoviska obce H.M. vůči stížnosti občana H.M.
4. Podaný návrh na zařazení na program příštího jednání ZO od zastupitele obce.
5. Informaci o novelizaci zákona o svobodném přístupu k informacím.
6. Oznámení o zahájení zadávacího řízení na akci „Zateplení kulturního domu v obci Horní
Moštěnice“.
7. Stanovisko MŽP k závěrečnému vyhodnocení akce PPO obce H.M.
RO projednala a odsouhlasila:
8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 13/2012 ohledně prodloužení termínu realizace
„Revitalizace zeleně v obci Horní Moštěnice“ v předloženém znění.
9. Komisi pro hodnocení nabídek pro výběr dodavatele svozového vozidla odpadů v
předloženém znění.
10. Zaslat na SF ŽP žádost o vyjmutí žádosti o dotace na zateplení kulturního domu ze
zásobníku k realizaci.
11. Nabídku rekonstrukce – opravy požárního vozidla TATRA CAS 32T-815 v předloženém
znění.
12. Žádost o povolení připojení na obecní kanalizaci od občana H.M., ulice Hliníky.
13. Žádost o zřízení vodovodní přípojky od občana H.M., v ul. Dr. A. Stojana.
14. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování odstavné plochy pro parkování
pro občana H.M., ul. 1. května, v max. výši 10.000,- Kč.
15. Umožnění volební kampaně pro RNDr. Jitku Seitlovou, kandidátkou do senátu, dne 20. 8.
2014 v 16.00 hod.
16. Žádost o finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na nákup pohárů na „Hanácký turnaj
přípravek“ dne 23. 8. 2014.
RO ukládá:
17. Zařadit na program příštího jednání ZO návrh od zastupitele obce.
O: starosta
T: příští jednání ZO

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta

