U S N E S E N Í č. 18/2015
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 1. června 2015
RO projednala a bere na vědomí:
1. Naplnění Usnesení RO ze dne 18. 05. 2015.
2. Sdělení Regionální rady OK k projektové žádosti „Revitalizace chodníků a veřejného
prostranství ulic Dr. A. Stojana a 9. května v Horní Moštěnici“.
3. Podání zastupitele obce ze dne 18. 05. 2015 a doplněné podání ze dne 19. 05. 2015.
4. Žádost za účelem odkupu jezu na VVT Moštěnka.
5. Nabídku na zajištění právní ochrany od firmy DAS.
6. Žádost občanů H.M. o odkup obecních pozemků v lokalitě u mlýna.
7. Smlouvu č. IP-12-8015783/VB/2 mezi Obcí H.M. a ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného
břemene v předloženém znění.
8. Žádost od občana o přidělení pečovatelského bytu.
9. Žádost o odkoupení pozemků p.č. 654/2 a p.č. 654/4 v k.ú. H.M. od občanů H.M.
RO projednala a odsouhlasila:
10. Po konzultaci starosty obce na Regionální radě Olomouckého kraje, podat odvolání proti
zamítnutí projektové žádosti.
11. Zařadit doplněné podání občana H.M., jako informaci pro zastupitele v příloze pozvánky
na příští jednání ZO.
O: starosta
T: příští jednání ZO
12. Zařadit odprodej jezu na VVT Moštěnka na program příštího jednání ZO.
O: starosta
T: příští jednání ZO
13. Smlouvu č. 15_SOP_01_4121099051 mezi Obcí H.M. a ČEZ Distribuce, a.s. o připojení
odběrného elektrického zařízení v předloženém znění.
14. V souladu s ustanovením § 123 odst. 2.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním
vzdělávání a s ustanovením § 6 odst. 1, 2, 6 a § 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání částku úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 170,- Kč/kalendářní měsíc.
15. Smlouvu č. SUZB/2015/2015 mezi Obcí Horní Moštěnice a ČEZ Distribuce a.s. o
umístění zařízení veřejného osvětlení v ulici Pod Vinohrady a Pod skalkou, v předloženém
znění.
16. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 04. 2011 mezi Obcí Horní Moštěnice a
ALFAPROJEKT Olomouc, a.s. na územní plán Horní Moštěnice, v předloženém znění.
17. Nabídku od GASTROCENTRUM Moravia na zařízení pro tlakové mytí sklenic do
kulturního domu v předloženém znění.
18. Nechat zpracovat geometrické zaměření pozemků p.č. 654/2 s p.č. 654/4 v k.ú. H.M. a
znalecký posudek o ceně pozemků.
O: starosta
T: do 30. 06. 2015
19. Proplacení nákladů na vybudování odstavné plochy pro parkování motorového vozidla
pro občana H.M., ul. Zahradní, ve výši max. do 10.000,- Kč.
RO projednala a ukládá:
20. Předložit smlouvu č. IP-12-8015783/VB/2 mezi Obcí H.M. a ČEZ Distribuce a.s. o
zřízení věcného břemene na program příštího jednání ZO.
O: starosta
T: příští jednání ZO
21. Založit žádost o přidělení pečovatelského bytu do pořadníku a odpovědět žadateli.
O: starosta
T: do 03. 06. 2015
Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Jan Ščotka, místostarosta

