U S N E S E N Í č. 17
ze zasedání zastupitelstva obce (ZO) Horní Moštěnice konaného dne 31. 01. 2017
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
1. Zahájení a kontrolu plnění usnesení z minulého jednání.

ZO projednalo a odsouhlasilo:
2. Způsob hlasování aklamací.
3. Program jednání ZO v předloženém znění doplněný o bod – Finanční spoluúčast na dotační
investiční akci.
4. Udělení „Ceny obce Horní Moštěnice“ za rok 2016 pro p. Mgr. Hedviku Petříkovou, za
celoživotní pedagogickou činnost v ZŠ Horní Moštěnice a dlouholetou aktivní a obětavou
práci při nacvičování hudebních a pěveckých vystoupení na veřejnosti.
5. Udělení finanční odměny ve výši 5.000,- Kč pro p. Jiřího Spáčila, člena ČSCH, za obhájení
titulu „Šampion SR“ na evropské výstavě drobného zvířectva v Nitře, ve dnech 26. a 27.
listopadu 2016.
6. a) Zrušit bod č. 13 Usnesení č. 11 ze zasedání ZO H.M. konaného dne 18. 01. 2016
v plném rozsahu.
b) 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. Února 2017 poskytována měsíční odměna dle jednotlivých
funkcí takto: člen zastupitelstva obce odměna ve výši 599,- Kč; člen zastupitelstva obce,
který je současně členem výboru ZO, nebo komise RO odměna ve výši 1.178,- Kč; člen
zastupitelstva obce, který současně vykonává funkci předsedy výboru ZO, nebo předsedy
komise RO odměna ve výši 1.447,- Kč; člen zastupitelstva obce, který současně vykonává
funkci člena RO odměna ve výši 2.239,-Kč; člen zastupitelstva obce, který současně
vykonává funkci místostarosty odměna ve výši 14.303,- Kč.
V případě nástupu náhradníka za uvolněný mandát, bude odměna poskytována ode dne
složení slibu zastupitele Obce Horní Moštěnice.
7. Vyhlásit záměr smlouvy o právu umístit a provést stavbu – přípojka vody, přípojka plynu
a přípojka elektrické energie na obecních pozemcích p.č. 1386/1 a p.č. 1383/1 v k.ú. Horní
Moštěnice.
8. Vyhlásit záměr smlouvy o právu umístit a provést stavbu – čistírna odpadních vod na
obecních pozemcích p.č. 1383/1 a p.č. 1383/2 v k.ú. Horní Moštěnice.
9. Vyhlásit záměr smlouvy o právu provést stavbu – přípojka na kanalizaci, vodu, plyn a
elektrickou energii na obecním pozemku p.č. 1336/3 v k.ú. Horní Moštěnice.
10. Vyhlásit záměr smlouvy o právu provést stavbu – přípojka na kanalizaci, vodu, plyn a
zřízení sjezdu na obecních pozemcích p.č. 646/3 a p.č. 1347 v k.ú. Horní Moštěnice.
11. Prodej obecního pozemku p.č. 1383/3, který vznikl oddělením od pozemku p.č. 1383/1,
dle geometrického plánu č. 1402-172/2015 o celkové výměře 1011 m² za cenu obvyklou,
tj. 95,- Kč/m² a pozemek p.č. 1383/2 o celkové výměře 1311 m², za cenu obvyklou, tj. 40,Kč/m², oba v k.ú. Horní Moštěnice pro Ing. Pavla Fešara.
12. Kupní smlouvu mezi Obcí Horní Moštěnice a Ing. Pavlem Fešarem na prodej obecních
pozemků p.č. 1383/3 a p.č. 1383/2 v k.ú. Horní Moštěnice.
13. Plné dofinancování dotační investiční akce „Dopravní automobil pro potřeby JSDH Horní
Moštěnice“., v předloženém znění.
14. Finanční spoluúčast na dotační investiční akci Ministerstva zemědělství v dotačním
programu 129660 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – oprava hřbitovní
zdi v obci Horní Moštěnice.
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ZO projednalo a ukládá:
15. Zveřejnit záměry smluv o právu umístit a provést stavby mezi Ing. Pavlem Fešarem a Obcí
Horní Moštěnice na úřední desku obce.
O: starosta obce
T: do 02. 02. 2017
16. Vyvěsit záměr smlouvy o právu provést stavbu mezi Yvetou Zeilerovou, Karlem Zeilerem
a Obcí Horní Moštěnice na úřední desku obce.
O: starosta obce
T: do 02. 02. 2017
17. Vyvěsit záměr smlouvy o právu provést stavbu mezi Ing. Zdeňkem Vaculíkem a Obcí
Horní Moštěnice na úřední desku obce.
O: starosta obce
T: do 02. 02. 2017

V Horní Moštěnici dne 31. 01. 2017

Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Ing. Jan Ščotka
místostarosta obce

2

