U S N E S E N Í č. 3
ze zasedání zastupitelstva obce (ZO) Horní Moštěnice konaného dne 12. 01. 2015
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
1. Zahájení a kontrolu plnění usnesení z minulého jednání.

ZO projednalo a odsouhlasilo:
2. Způsob hlasování aklamací.
3. Program jednání ZO doplněný o bod č. 5 – Stanovy DSO mikroregionu Moštěnka.
4. Udělení Ceny obce Horní Moštěnice za rok 2014 pro tyto:
a) p. Ilona Jančíková – za dlouholetou aktivní a obětavou práci na úkor osobního volna
jako předsedkyně SRPŠ, při organizování a zabezpečování akcí nejen pro děti ZŠ a
MŠ, ale především při zajišťování různých kulturních akcí pro občany Horní
Moštěnice.
b) p. František Vrána – za dlouholetou aktivní práci pro SDH, myslivecké sdružení a obec
Horní Moštěnice.
5. Záměr odprodeje obecního pozemku p.č. 983/24 v k.ú. Horní Moštěnice o výměře 1 387
m², který vznikl oddělením od pozemku p.č. 983/6, za cenu 350,- Kč/m².
6. Spoluúčast na těchto dotačních investičních akcích pro rok 2015:
- Revitalizace chodníků v ulici 9. května (dotační titul ze Státního fondu dopravní
infrastruktury),
- Protipovodňová opatření řeky Moštěnky (dotační titul z Operačního fondu Životního
prostředí),
- Zpracování územního plánu obce (dotační titul MMR Program obnovy vesnic),
- Víceúčelový sportovní areál ZŠ a MŠ (dotační titul MMR Regionální operační
program),
- Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (dotační titul Ministerstva průmyslu
a obchodu – program EFEKT).
7. Stanovy Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Moštěnka v předloženém znění.
ZO projednalo a ukládá:
8. Přizvat na příští jednání ZO jmenované ke slavnostnímu předání Ceny obce Horní
Moštěnice.
O: starosta obce
T: příští jednání ZO
9. Vyvěsit záměr prodeje pozemku p.č. 983/24 v odsouhlaseném znění na úřední desku obce.
O: starosta obce
T: do 14. 01. 2015
V Horní Moštěnici dne 12. 01. 2015

Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Ing. Jan Ščotka
radní obce
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