U S N E S E N Í č. 60/2016
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 28. listopadu 2016
RO projednala a bere na vědomí:
1. Naplnění Usnesení RO ze dne 15. 11. 2016.
2. Protokol o kontrole výkonu spisové služby č.j. ZA/4781/2016, ze dne 14. 11. 2016,
v
předloženém znění.
3. Sdělení MV ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly k informačním povinnostem
obecních úřadů v předloženém znění.
4. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce H.M. za rok 2016, č.j. KUOK 71463/2016,
ze dne 15. 11. 2016, v předloženém znění.
RO projednala a odsouhlasila:
5. Zrušit čl. 11 Usnesení č. 58/2016 z jednání RO dne 31.10.2016 „Smlouva o právu umístit
a provést stavbu mezi Obcí H.M. a občanem H.M. v předloženém znění“ v plném rozsahu.
6. Plán inventur za rok 2016, včetně termínu proškolení inventarizačních komisí v
předloženém znění.
7. Vyhlásit záměr udělení souhlasu s umístěním stavby „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice –
Přerov, aktualizace DÚR“ v předloženém znění a vyvěsit na úřední desku obce.
O: starosta
T: do 30. 11. 2016
8. Zařadit na program příštího jednání ZO bod: udělení odměny pro p. Jiřího Spáčila za
obhájení titulu „šampion SR“ na evropské výstavě drobného zvířectva v Nitře ve dnech 26.
a 27. listopadu 2016.
9. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě mezi Obcí H.M. a RPSC ideas s.r.o. k výzvě č. 126
„Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR“, v předloženém znění.
RO projednala a ukládá:
10. Vyhlásit záměr smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi Obcí a občanem H.M. v
předloženém znění“ a vyvěsit na úřední desku obce.
O: starosta
T: do 30. 11. 2016
11. Zařadit na program příštího jednání ZO bod „zrušení bodu č. 8, Usnesení č. 15 ze zasedání
ZO H.M. konaného dne 19.09.2016 „ Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-8003751/BVB/1
mezi Obcí H.M. a ČEZ Distribuce, a.s. v předloženém znění, v plném rozsahu.
O: starosta
T: příští jednání ZO
12. Po zrušení bodu č. 8, Usnesení č. 15 ze zasedání ZO H.M. konaného dne 19. 09. 2016,
zařadit na program jednání RO bod: vyhlášení záměru „Smlouva o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE12-8003751/BVB/1 mezi Obcí H.M. a ČEZ Distribuce, a.s. v předloženém znění a vyvěsit
na úřední desku obce.
O: starosta
T: jednání RO po jednání ZO

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Jan Ščotka, místostarosta

