U S N E S E N Í č. 61/2016
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 12. prosince 2016
RO projednala a bere na vědomí:
1. Naplnění Usnesení RO ze dne 28. 12. 2016.
2. Informace ředitele ZŠ a MŠ ohledně možností řešení bezbariérovosti v ZŠ H.M.
3. Upravený návrh projektu chodníků a veřejného prostranství v ulici Havlíčkova.
4. Novelu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ze dne 28. listopadu 2016, v předloženém znění.
RO projednala a odsouhlasila:
5. Veřejně prospěšné práce pro obec od občana H.M., s nástupem 02. 01. 2017.
6. Povolení zvláštního užívání místních komunikací k přeložce sítí NN pro ENPRO Energo
s.r.o. v předloženém znění.
7. Proplacení nákladů na nákup balíčků do domova důchodců pro občany H.M. ve výši do
500,- Kč.
8. Proplacení nákladů na kulturní akci „Silvestrovský ohňostroj“.
9. Rozšířené jednání RO, výborů a komisí na den 13. 01. 2017.
10. Smlouvu č. 151102 mezi Obcí H.M. a VAK Přerov, a.s. na vodovodní a kanalizační
přípojky v obci, v předloženém znění.
11. Nabídku a smlouvu o dílo mezi Obcí H.M. a PROTON PLUS, spol. s r.o. na ozdravná
protiradonová opatření v MŠ H.M., v předloženém znění.
12. Rozpočtové opatření č. 14/20916 v předloženém znění.
13. Nákup vibrační desky pro potřeby práce zaměstnanců OÚ.
14. Záměr PD stavby rodinného domu na p.č. 516/4 v k.ú. H.M.
15. Odměnu ve výši 10.000,- Kč z přidělené finanční rezervy Olomouckého kraje pro ředitele
ZŠ a MŠ.
RO projednala a ukládá:
16. Svolat další jednání s občany ulice Havlíčková k projednání upraveného projektu chodníků
a veřejného prostranství.
O: starosta
T: leden 2017
17. Zařadit novelu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., na program příštího jednání ZO, s
doporučením realizace.
O: starosta
T: příští jednání ZO
18. Zveřejnit ve zpravodaji možnost zapůjčení vibrační desky pro občany se sazbou 200,Kč/den.
O: starosta
T: lednový Zpravodaj

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Jan Ščotka, místostarosta

