U S N E S E N Í č. 108
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 27. října 2014
RO projednala a bere na vědomí:
1. Naplnění Usnesení RO ze dne 13. 10. 2014.
2. Oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje o zahájení přezkoumání hospodaření obce
za rok 2014.
3. Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje s výrokem zamítnutí odvolání občana
H.M. ve věci sporu se sousedem - občanem H.M.
4. Mezitimní účetní závěrku ZŠ a MŠ.
5. Odvolání podle zák. č. 106/1999 Sb. – č.j. 1388/2014 od občana H.M. proti Rozhodnutí o
odmítnutí poskytnutí informací.
6. Zahájení dotační investiční akce „zateplení zdravotního střediska“ dnem 27. 10. 2014.
7. Stanovisko občana k jezu na Moštěnce.
RO projednala a odsouhlasila:
8. Že využije čl. č. 8, bod 1 d, Jednacího řádu Zastupitelstva obce a navrhne ke schválení
Zastupitelstvu obce kandidáty na obsazení volených míst, dle předloženého návrhu.
9. Finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč na občerstvení pro děti a rodiče na lampionový
průvod dne 17. 11. 2014.
10. Zařadit na program příštího jednání ZO s doporučením schválení smlouvy mezi Obcí
H.M. a Českou spořitelnou na zřízení kontokorentního úvěru pro zajištění financování
dotační investiční akce „Zateplení kulturního domu“ v předloženém znění.
11. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování odstavné plochy pro parkování
pro občana H.M., Čechova ulice – do 10.000,- Kč, proplacení v roce 2015.
12. Program jednání ZO dne 12. 11. 2014 v předloženém znění.
13. Zařazení odměn neuvolněných zastupitelů na program jednání ZO dne 12. 11. 2014 v
předloženém znění.
14. Že v rámci rekonstrukce kulturního domu provede opravu navazující zídky kulturního
domu.
15. Povolení odstranění dřevin na pozemku p.č. 673/2 v k.ú. Horní Moštěnice pro žádajícího
občana.
16. Zařadit záměr odprodeje jezu na Moštěnce na program příštího jednání ZO s doporučením
ke schválení.

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Jan Ščotka, radní

