U S N E S E N Í č. 51/2016
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 11. července 2016
RO projednala a bere na vědomí:
1. Naplnění Usnesení RO ze dne 27. 06. 2016.
2. Poděkování ředitele ZŠ a MŠ H.M. za účast SDH na Projektovém dnu.
3. Informaci starosty o konání XIII. Ročníku mikroregionálních slavností v obci Horní
Moštěnice dne 25. 06. 2017.
4. Informaci starosty ohledně jednání s projektantem o možnosti vytvoření dvou bytových
jednotek v prostoru obecní budovy pošty.
5. Informaci o nevyhovujícím stavu parkování vozidel u horní hospody v souvislosti se
zahájením provozu.
6. Pořadník žádostí obcí o dotaci na pořízení DA v roce 2017 v rámci OLK.
7. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 657/3 v k.ú. H.M.
RO projednala a odsouhlasila:
8. Smlouvu o pronájmu nebytových prostor mezi Obcí Horní Moštěnice a občany H.M. v
předloženém znění.
9. Proplacení nákladů ve výši do 5.000,-Kč na kulturní akci „Posezení s Českým rozhlasem“
v zámecké zahradě dne 06. 08. 2016.
10. Žádost Oblastní charity Přerov o finanční dar ve výši 3.000,- Kč.
11. Darovací smlouvu mezi Obcí Horní Moštěnice a Mysliveckým spolkem „Mariánov“
Domaželice ve výši 1.500,- Kč jako startovné na mikroregionální soutěž ve střelbě
brokových zbraní.
12. Darovací smlouvu mezi Obcí H.M. a domovem A. S. Pavlovice u Přerova v předloženém
znění.
13. Zaslat písemnou odpověď v předloženém znění ke stížnosti občana H.M. k umístění
kontejnerů na tříděný odpad.
14. Účast starosty obce na společném setkání starostů obcí a měst Olomouckého kraje dne 02.
09. 2016.
15. Na základě žádosti společenství vlastníků jednotek Pod Vinohrady 400/44 H.M. ponechat
pozemek p.č. 654/6 ve vlastnictví obce a při případném prodeji, nebo pronájmu tohoto
pozemku řešit studnu na tomto pozemku věcným břemenem.
16. Za účasti občana H.M. jeho navržené řešení k odvodnění vjezdu jeho domu kanálovou
vpustí a potrubím, včetně proplacení nákladů na nakoupený materiál.

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Jan Ščotka, místostarosta

