U S N E S E N Í č. 57/2016
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 17. října 2016
RO projednala a bere na vědomí:
1. Naplnění Usnesení RO ze dne 03. 10. 2016.
2. Nahlášenou kontrolu ze státního okresního archívu na den 09. 11. 2016.
3. Nahlášenou kontrolu přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 ve dnech 14. 11. - 15.
11. 2016.
4. Žádost o odkoupení obecních pozemků p.č. 1383/3 a 1383/2 v k.ú. H.M. v předloženém
znění.
5. Vítězství týmu Obce Horní Moštěnice v celorepublikových závodech rybaření v
Tovačově.
RO projednala a odsouhlasila:
6. Vyhlásit záměr pronájmu učeben č. 3 - 12 v pavilonu I. ZŠ H.M., včetně příslušenství,
dále dílen č. 16, sborovny č. 17, místnosti č. 18 a č. 26, počítačové učebny č. 29, šatny
č. 30, skladu učebnic č. 31, sborovny č. 17 a hygienických zařízení v pavilonu II. ZŠ
H.M. Součástí nájmu je možnost využití tělocvičny č. 32, šaten č. 33 a 34, sborovny č.
41.
7. Nabídku na odfrézování 38 ks pařezů na místním hřbitově a srovnání terénu, v
předloženém znění.
8. Program jednání zastupitelstva obce v předloženém znění.
9. Proplacení nákladů za vyhotovení místní úpravy na 1 podélné stání v ulici Dr. A. Stojana
108/7 v předloženém znění.
10. Proplacení nákladů za dopravu na zájezd obecního úřadu na muzikál v dubnu 2017.
11. Rozpočtové opatření č. 11/2016 v předloženém znění.
RO projednala a ukládá:
12. Po zpracování oceňovacího znaleckého posudku pozemků p.č. 1383/3 a p.č. 1383/2,
zařadit na program jednání ZO záměr odprodeje.
O: starosta
T: příští jednání ZO
13. RO ukládá vyvěsit záměr pronájmu v předloženém znění na úřední desku obce.
O: starosta
T: do 20. 10. 2016
14. Zařadit na program příštího jednání ZO udělení finanční odměny pro tým ve složení: p.
M. Nevrla, p. M. Ludva, p. P. Janků a přizvat jmenované ke slavnostnímu předání.

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

p. Petr Janků, radní obce

