U S N E S E N Í č. 7/2015
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 26. ledna 2015
RO projednala a bere na vědomí:
1. Naplnění Usnesení RO ze dne 12. 1. 2015.
2. Informace o kontrole centrálního sběrného místa od firmy ELEKTROWIN v předloženém
znění.
3. Vyčíslení úspor za případnou změnu cyklu odvozu domovního odpadu.
4. Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., - č.j. 82/2015 ze dne 21. 1.
2015 od občana H.M.
5. Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 v okrese Přerov, které budou zařazeny pro informaci
občanům ve Zpravodaji v dubnu 2015.
RO projednala a odsouhlasila:
6. Program jednání ZO dne 09. 02. 2015 v předloženém znění.
7. Žádost o finanční příspěvek na odstavnou plochu pro parkování vozidla pro občany H.M.
v max. výši do 10.000,- Kč
8. Vzhledem k nízkým úsporám za změnu cyklu odvozu domovního odpadu zrušit bod č. 8 a
bod č. 12 Usnesení č. 6/2015 z jednání RO dne 12. 1. 2015. Cyklus svozu domovního
odpadu zůstane stejný v připravované OZV č. 1/2015.
9. Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace inženýrských sítí v předloženém
znění.
10. Finanční sponzorský dar ve výši 15.000,- Kč pro občana H.M., za příkladnou propagaci a
reprezentaci obce H.M. v celorepublikovém měřítku.
11. Nájem chodníku – škvárák pro rok 2015 občanovi H.M. za dohodnutou cenu z let
minulých, tj. 2,- Kč/m² (2.770 x 2 = 5.540,- Kč).
12. Závěrečnou inventarizační zprávu ústřední inventarizační komise o provedené
inventarizaci majetku obce H.M. a schválení způsobu likvidace pracovníky obecního
úřadu na centrálním sběrném místě.
13. Z důvodu požadavků dotačního titulu ROP Olomouckého kraje navrhované řešení úprav
projektu „Revitalizace chodníků ulic Dr. A. Stojana a 9. května“ v předloženém znění.
14. Zařadit na program jednání ZO finanční spoluúčast na dotačním příspěvku Olomouckého
kraje pro pořízení, rekonstrukci nebo opravu požární techniky v předloženém znění.
15. Jako místo určené pro konání slavnostních obřadů obřadní síň obecního úřadu H.M. Dnem
pro konání slavnostních obřadů je sobota.
RO projednala a doporučuje:
16. Vydat obecním úřadem povolení ke kácení stromu rostoucí mimo les na pozemku p.č.
222/1 v k.ú. H.M.

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Jan Ščotka, místostarosta

