U S N E S E N Í č. 6/2015
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 12. ledna 2015
RO projednala a bere na vědomí:
1. Naplnění Usnesení RO ze dne 22. 12. 2014.
2. Předložený Program rozvoje obce na roky 2015 - 2020.
3. Odvolání k žádosti o poskytnutí informací – č.j. 1700/2014, ze dne 22. 12. 2014 od
občana H.M.
4. Rozhodnutí KÚ OK – č.j. KUOK 110315/2014, ze dne 23. 12. 2014, ve věci stížnosti
občana H.M.
5. Zprávu o výsledku prověrky BOZP u ZŠ a MŠ v předloženém znění.
RO projednala a odsouhlasila:
6. Zařadit Program rozvoje obce na roky 2015 - 2020 po připomínkování na program
příštího jednání ZO.
O: starosta obce
T: jednání v únoru 2015
7. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro vybudování odstavné plochy pro parkování
pro občana obce, ul. Havlíčkova, v max. výši do 10.000,- Kč.
8. Vzhledem k narůstajícímu trendu výtěžnosti tříděného odpadu a finančních úspor, zavést
po odsouhlasení ZO, dnem 1. 4. 2015 svoz domovního odpadu (popelnic) místo
stávajícího cyklu 1x za 14 dnů, na cyklus 1x měsíčně (první středa v měsíci).
9. Žádost o finanční příspěvek na badmintonový turnaj občanů H.M. v tělocvičně ve výši
1.000,- Kč.
10. Nákup chladicího boxu do kulturního domu.
11. Určení správcem kulturního domu dnem 1. 3. 2015 zaměstnance OÚ a správcem
centrálního zdravotního střediska a kina dnem 1. 2. 2015 zaměstnance OÚ.
RO projednala a ukládá:
12. Zajistit změnu v cyklu svozu domovního odpadu u TS Přerov, informovat občany formou
letáků, úřední desky a zpravodaje.
O: starosta obce
T: do 15. 3. 2015
13. Předat nově ustanoveným správcům kulturního domu a centrálního zdravotního střediska
a kina nové pracovní smlouvy s popisem pracovní činnosti.
O: starosta obce
T: do 31. 1. 2015
14. Předložit novou OZV č. 1/2015 ohledně odpadů v předloženém znění na program jednání
ZO v únoru 2015 ke schválení.
O: starosta obce
T: ZO - únor 2015

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Jan Ščotka, místostarosta

