U S N E S E N Í č. 7
ze zasedání zastupitelstva obce (ZO) Horní Moštěnice konaného dne 22. 06. 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. 9 – Udělení finanční odměny.
4. Smlouvu č. 9901547596 mezi Obcí Horní Moštěnice a Komerční bankou Přerov, a.s. o
poskytnutí úvěru, v předloženém znění.
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8015783/VB/2 mezi Obcí
Horní Moštěnice a ČEZ Distribuce, a.s. v předloženém znění.
6. a) Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje, s účelem použití dle čl. II, odst. 1 Smlouvy
o poskytnutí dotace.
b) Schválení spolufinancování obce ve výši minimálně 60% z celkových nákladů na účel
dle čl. II, odst. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace.
c) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
7. a) Zrušit čl. 8 Usnesení ZO č. 6, ze dne 18. 05. 2015 „Záměr odprodeje obecních pozemků
p.č. 970/1, 970/5, 970/6 a 970/8 v k.ú. Horní Moštěnice o celkové výměře 4733 m², za cenu
40,- Kč/m²“.
b) Vyhlásit nový záměr odprodeje obecních pozemků p.č. 970/1, 970/5, 970/6 a 970/8
v k.ú. Horní Moštěnice o celkové výměře 4733 m² v minimální ceně 40,- Kč/m², formou
obálkové metody. Případní zájemci mohou nabídky doručit v zalepené obálce na obecní
úřad do 31. 07. 2015.
8. a) Zrušit záměr odprodeje jezu na vodním toku Moštěnka v ř. km. 14,7 na pozemku p.č.
1492/1 v k.ú. Horní Moštěnice v účetní hodnotě 573 490,- Kč.
b) Záměr odprodeje jezu na vodním toku Moštěnka v ř. km. 14,7 na pozemku p.č. 1492/1
v k.ú. Horní Moštěnice.
9. Rozpočtové opatření č. 3/2015 v předloženém znění.
10. Udělení finanční odměny za dlouhodobou náročnou práci při přípravě podkladů
pokračování knihy o historii obce Horní Moštěnice pro p. Mgr. Marii Špalkovou ve výši
50.000,- Kč a pro p. Mgr. Janu Bartoníkovou ve výši 25.000,- Kč.
V Horní Moštěnici dne 22. 06. 2015

Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Ing. Jan Ščotka
místostarosta obce
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