U S N E S E N Í č. 2/2014
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 12. listopadu 2014
RO projednala a bere na vědomí:
1. Naplnění Usnesení RO ze dne 27. 10. 2014.
2. Informace starosty obce o zásadách činnosti Rady obce v novém volebním období 2014 2018.
3. Kulturní a sportovní akce do konce roku 2014.
4. Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 – č.j. 1443 a 1444, ze dne 3. 11. 2014 od
občana H.M. a žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 128/2000 Sb, ze dne 4. 11.
2014 od občana H.M.
5. Ukončení dotační investiční akce „Revitalizace zeleně v obci Horní Moštěnice“ a předání
díla zhotovitelem.
6. Ukončení dotační investiční akce „Zateplení kulturního domu v obci Horní Moštěnice“ a
předání díla zhotovitelem.
7. Dílčí zprávu o přezkoumání hospodaření obce H.M. za rok 2014 v předloženém znění.
8. Poděkování za příspěvek na činnost Rosky Přerov a žádost o příspěvek na rok 2015.
RO projednala a odsouhlasila:
9. Jednací řád Rady obce Horní Moštěnice v předloženém znění.
10. Složení komise Rady obce takto:
předseda komise Rady obce: Mgr. Jana Bartoníková
člen komise Rady obce: Mgr. Kateřina Kalovská
člen komise Rady obce: p. Radek Kužela
člen komise Rady obce: p. Tomáš Jančík
11. 1. společné rozšířené jednání Rady obce, Finančního výboru, Kontrolního výboru
a Komise Rady obce dne 24. 11. 2014 v 17.00 hod. v kulturním domě, k sestavení
Rozpočtu obce pro rok 2015 a Rozpočtového výhledu financování pro roky 2015 - 2020.
12. Projednání návrhu na udělení Ceny obce za rok 2014 na rozšířeném jednání dne 24. 11.
2014.
13. Novou redakční radu Zpravodaje ve složení:
Ing. Marta Ostrčilová, p. P. Janků, korektura: Mgr. Jiřina Ostrčilová
14. Člena RO – p. J. Štievka, jako osobu za OÚ pro zajištění květinových darů a stuhy obce
při pohřebních obřadech.
15. Člena RO - p. E. Valentu, jako nového člena školské rady po volbách v březnu 2015.
16. Finanční příspěvek 1.000,- Kč na nákup tomboly na plesy od listopadu 2014 do dubna
2015.
17. Nákup 8 stolů a 48 židlí do kulturního domu.
18. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování odstavné plochy pro parkování
motorového vozidla pro tyto občana H.M. v ulici Čechova, ve výši do 10.000,- Kč,
proplaceno bude v roce 2015.
19. Nabídku od firmy Davaztechnik s.r.o. na nákup vysavače listí v předloženém znění.
20. Žádost o stavební úpravy místnosti zubního lékaře v předloženém znění.
21. Žádost ČSZ o finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč na nákup a výsadbu ovocných
stromků v k.ú. obce.
22. Žádost o nákup nových 2 ks mobilních telefonů pro IZS a SDH obce H.M.
23. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí H.M. a ENVIA systém, s.r.o. v předloženém
znění.
24. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 144S164 mezi Obcí H.M. a CERGOMONT s.r.o. v
předloženém znění.

25. Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŽP na svozové vozidlo odpadů, včetně podmínek
poskytnutí dotace.
26. Zařadit k projednání návrh Koncepce rozvoje školy na roky 2013 - 2019 na rozšířené
jednání RO.
27. Na základě doporučení ředitele ZŠ a MŠ žádost o uzavření MŠ v průběhu vánočních
prázdnin tj. od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015.
28. Žádost ředitele ZŠ a MŠ o nulový nájem ve školní tělocvičně pro kroužek házené.
29. Zařadit do diskuse na jednání ZO blahopřání ředitele ZŠ a MŠ k výsledku komunálních
voleb.
30. Pro nové volební období 2014 - 2018 jako oddávajícího Ing. Vladimíra Martínka, starostu
obce, v době jeho nepřítomnosti RO určí náhradníka.
31. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 10/2014 v předloženém znění.
32. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi Obcí H.M. a ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. v
předloženém znění.
RO doporučuje:
33. Vydat souhlas k Oznámení o kácení dřevin rostoucí mimo les od občana H.M. za
podmínky dodání návrhu náhradní výsadby do 30. 11. 2014.

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Jan Ščotka, místostarosta obce

