U S N E S E N Í č. 9
ze zasedání zastupitelstva obce (ZO) Horní Moštěnice konaného dne 12. 10. 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 v předloženém znění, doplněný o bod č. 2 – Udělení odměny a bod č.
13 – Záměr odprodeje nepotřebného materiálu.
4. Udělit odměnu ve výši 30 000,- Kč p. Ladislavu Ludvovi za opětovné získání titulu „Mistr
republiky“ v automobilových závodech do vrchu a dlouhodobou propagaci obce Horní
Moštěnice na veřejnosti po celé ČR.
5. Smlouvu o úvěru č. 99012851025 mezi Obcí Horní Moštěnice a Komerční bankou, a.s.
v předloženém znění.
6. Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1883116369/15 mezi Obcí Horní Moštěnice a Českou
spořitelnou, a.s. v předloženém znění.
7. Záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 25/1 díl „d“ o výměře 16 m², p.č. 1304/4 díl
„o“ o výměře 53 m² a p.č. 1302/1 díl „r“ o výměře 1 m².
8. Příslib úhrady na poskytování sociálních služeb pro Stanislava a Janu Slováčkovi
v předloženém znění.
9. Stanovy a zakladatelskou smlouvu spolku „Odpady Olomouckého kraje, z.s.“
10. Přistoupení obce Horní Moštěnice jako člena spolku „Odpady Olomouckého kraje, z.s.“
11. Rozpočtové opatření č. 6/2015 v předloženém znění.
12. Koupi soukromého pozemku p.č. st. 222/4 o celkové výměře 37 m² v k.ú. Horní Moštěnice
v ceně obvyklé, tj. 550,- Kč/m².
13. Kupní smlouvu mezi Obcí Horní Moštěnice a p. J. Jandou a p. D. Navrátilovou
v předloženém znění.
14. Převedení finanční částky ve výši 58.207,- Kč z fondu rozvoje bydlení do Rozpočtu obce
Horní Moštěnice.
15. Záměr odprodeje nepotřebných betonových dlaždic a obrubníků z ulic Dr. A. Stojana a 9.
května za cenu: betonová dlaždice 30 x 30 – 5,- Kč, betonová dlaždice 50 x 50 – 10,- Kč,
betonový obrubník – 15,- Kč.
ZO projednalo a ukládá:
16. Vyvěsit záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 25/1 díl „d“, p.č. 1304/4 díl „o“ a p.č.
1302/1 díl „r“ v k.ú. Horní Moštěnice na úřední desku obce.
O: starosta obce
T: do 15. 10. 2015
17. Předložit spolku „Odpady Olomouckého kraje, z.s.“ písemnou přihlášku do spolku.
O. starosta obce
T: do 31. 10. 2015
18. Vyvěsit záměr odprodeje betonových dlaždic a obrubníků na úřední desku obce.
O: starosta obce
T: do 14. 10. 2015
V Horní Moštěnici dne 12. 10. 2015

Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Ing. Jan Ščotka
místostarosta obce
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