U S N E S E N Í č. 22/2015
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 13. července 2015
RO projednala a bere na vědomí:
1. Naplnění Usnesení RO ze dne 29. 06. 2015.
2. Vyhlášení dotačního titulu z Operačního programu ŽP 2014-2020, prioritní osa 1
„Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní“.
3. Protokol o kontrole č. 536/15/892 ze dne 30. 06. 2015 provedenou u ZŠ a MŠ Okresní
správou sociálního zabezpečení – bez závad.
4. Zastupování starosty obce místostarostou v době od 17. 07. 2015 do 24. 07. 2015 z
důvodu čerpání ŘD.
5. Zápis z kontroly firmy Ekolamp – bez závad.
6. Žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., - č.j. 879/2015, ze dne 09. 07.
2015 od občana H.M.
7. Plánované kulturní a sportovní akce v měsíci červenci a srpnu 2015.
8. Závěrečné vyhodnocení dotační investiční akce „Protipovodňová opatření v obci Horní
Moštěnice“ v předloženém znění.
RO projednala a odsouhlasila:
9. Zařadit na program příštího jednání ZO návrh na podání žádosti o dotaci a finanční
spoluúčast na PPO obce H.M.
O: starosta
T: příští jednání ZO
10. Proplacení startovného ve výši 1.200,- Kč na mikroregionální střelby dne 25. 07. 2015 v
Domaželicích.
11. Že obec H.M. zažádá obecní úřad o kácení dřevin – javor na p.č. 1302/3, smrk na p.č.
1343/5 a túje na p.č. 1302/1, z důvodu výstavby nového kabelového vedení NN.
12. Přeložku kanalizace – stoka CD-1 na pozemku p.č. 77/2 v k.ú. H.M. z důvodu výstavby
rodinného domu.
13. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. 15_SOBSO1_4121110424, mezi Obcí H.M.
a ČEZ Distribuce a.s. o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, v
předloženém znění.
14. Proplacení nákladů na zajištění sportovního dětského hodového odpoledne do výše
5.000,- Kč.
15. Dokončení příjezdové komunikace v ulici Revoluční v předloženém znění.

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Jan Ščotka, místostarosta

