U S N E S E N Í č. 11
ze zasedání zastupitelstva obce (ZO) Horní Moštěnice konaného dne 18. 01. 2016
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
1. Zahájení a kontrolu plnění usnesení z minulého jednání.
2. Dokument – Informace o činnosti orgánů Obce Horní Moštěnice za rok 2015
v předloženém znění.
ZO projednalo a odsouhlasilo:
3. Způsob hlasování aklamací.
4. Program jednání ZO v předloženém znění, doplněný o bod č. 2 – Udělení Ceny obce Horní
Moštěnice, bod č. 10 – Prodej obecního pozemku p.č. 646/12 v k.ú. Horní Moštěnice a bod
č. 11 – Kupní smlouva na odprodej obecního pozemku p.č. 646/12 v k.ú. Horní Moštěnice.
5. Zrušit Usnesení Zastupitelstva obce Horní Moštěnice č. 10, bod č. 8, ze dne 07. 12. 2015 –
„Udělit Cenu obce H.M. za rok 2015 pro organizační výbor Klubu starších a pokročilých
za mimořádný kulturní přínos v oblasti veřejného života občanů H.M. a okolí“ v plném
rozsahu.
6. Zrušit Usnesení Zastupitelstva obce Horní Moštěnice č. 12, bod č. 15 d), ze dne 07. 02.
2012 – větu „Oficiální udělení ceny proběhne po schválení ZO na dalším jednání ZO
v daném roce“ a nahradit novým zněním: „Oficiální udělení ceny proběhne po schválení
ZO v daném kalendářním roce“.
7. Udělit „Cenu obce Horní Moštěnice“ za rok 2015 pro tyto fyzické občany H.M., kteří se
aktivně zapojují v organizačním výboru klubu starších a pokročilých. Jedná se o tyto: p.
Jana Velímová, p. Zita Lásková, p. Věra Minaříková, p. Marie Ostrčilová, p. Ludmila
Hánová, p. Libuše Slováčková, p. Marie Szostáková, p. Marie Králová, p. Jaroslava
Pösingerová, p. Miroslava Bubeníková, p. Bedřiška Jurčíková, p. Anna Bartíková, p.
Bronislava Havlíková, p. Marie Jandová. Tajné hlasování podle schváleného Usnesení č.
12 z jednání ZO ze dne 07. 02. 2012.
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8010947/VB1 mezi Obcí Horní
Moštěnice a ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1391-123/2015, v
předloženém znění.
9. Prodej obecního pozemku p.č. 1423/1 část „a“ v k.ú. Horní Moštěnice o výměře 70 m² za
cenu 250,- Kč/m² p. Františkovi Fešarovi.
10. Kupní smlouvu na prodej obecního pozemku p.č. 1423/1 část „a“ v k.ú. Horní Moštěnice,
mezi Obcí Horní Moštěnice a p. Františkem Fešarem v předloženém znění.
11. Vyhlásit záměr odprodeje 190 ks starých osvětlovacích těles veřejného osvětlení (sodíkové
výbojky) za zbytkovou cenu 100,- Kč/kus.
12. Zrušit bod č. 6 Usnesení č. 5 z jednání Zastupitelstva obce Horní Moštěnice konaného dne
23. 03. 2015 v plném rozsahu.
13. Aby neuvolněným členům Zastupitelstva obce Horní Moštěnice v souladu s novelou
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., „O odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev“
v platném znění, byla dnem 01. 02. 2015 poskytována měsíční odměna dle jednotlivých
funkcí takto – člen zastupitelstva: odměna ve výši 576,- Kč; člen zastupitelstva, který je
současně členem výboru ZO, nebo komise RO: odměna ve výši 1.133,- Kč; člen
zastupitelstva, který současně vykonává funkci předsedy výboru ZO, nebo předsedy
komise RO: odměna ve výši 1.391,- Kč, člen zastupitelstva, který současně vykonává
funkci člena RO: odměna ve výši 2.153,- Kč; člen zastupitelstva, který současně vykonává
funkci místostarosty: odměna ve výši 13.753,- Kč. V případě nástupu náhradníka za
uvolněný mandát, bude odměna poskytována ode dne složení slibu zastupitele Obce Horní
Moštěnice.
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14. Prodej obecního pozemku p.č. 646/12 o celkové výměře 1001 m² v k.ú. Horní Moštěnice,
za cenu 550,- Kč/m² pro Bc. Renatu Ginter a Ing. Tomáše Ginter.
15. Kupní smlouvu mezi Obcí Horní Moštěnice a Bc. Renatou Ginter a Ing. Tomášem Ginter,
na prodej obecního pozemku p.č. 646/12 v předloženém znění.

V Horní Moštěnici dne 18. 01. 2016

Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Ing. Jan Ščotka
místostarosta obce
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