U S N E S E N Í č. 106
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 29. září 2014
RO projednala a bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 15. 9. 2014.
2. Podané žádosti o pronájem bytu č. 7 – malometrážní domky v ulici Pod Vinohrady.
3. Informace starosty obce k jednotlivým bodům vystoupení p. V. Němečka na jednání ZO
dne 15. 9. 2014.
4. Stanovisko zpracovatele nového územního plánu k žádosti o změnu na pozemku p.č.
1033/35.
5. Vyrozumění Okresního státního zastupitelství v Přerově.
6. Poděkování za podporu sportu od TJ Sokol H.M.
7. Žádosti o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb.,č.j. 1266/2014, 1267/2014,
1268/2014 a 1269/2014 ze dne 26. 9. 2014 od občana H.M.
RO projednala a odsouhlasila:
8. Z důvodu rekonstrukce kulturního domu odsouhlasila rozšířit pronájem o jídelnu takto:
- individuální pronájem (místní občané-trvalý pobyt): 500,- Kč + inkaso + ubrusy
- individuální pronájem (pro občany, kteří nemají trvalý pobyt v obci): 1.000,- Kč +inkaso
+ ubrusy
9. Smlouvu o dílo mezi Obcí H.M. a ENVIA systém s.r.o. na dotovanou investiční akci
„Zateplení kulturního domu v Horní Moštěnici“ v předloženém znění.
10. Zařadit na program příštího jednání ZO smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje mezi Obcí Horní Moštěnice a Olomouckým
krajem v předloženém znění.
11. Návrh geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 983/4 v k.ú. H.M., na kterém
se nachází regulační stanice plynu a návrh na zřízení věcného břemene na příjezdovou
cestu v předloženém znění.
12. Finanční příspěvek do výše 7.000,- Kč pro zřízení odstavné plochy pro parkování pro
občana H.M., ulice Nádražní, který bude proplacen z důvodu vyčerpání částky z rozpočtu
obce, v roce 2015.
13. Žádost o povolení umístění reklamy na sloupy VO u příležitosti veletrhu STAVOTECH,
ve dnech 6. - 8. 11. 2014 v Olomouci.
14. Rozpočtové opatření č. 4/2014 v předloženém znění.
RO ukládá:
15. Po zpracování znaleckého posudku o ceně odděleného pozemku p.č. 983/4 v k.ú. H.M.
zařadit na program příštího jednání ZO.
O: starosta
T: příští jednání ZO
16. Zaslat poděkování za podporu sportu od TJ Sokol H.M. všem členům ZO a vyvěsit na
úřední desku obce.
O: starosta
T: do 30. 9. 2014

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta

