U S N E S E N Í č. 1
ze zasedání zastupitelstva obce (ZO) Horní Moštěnice konaného dne 19. 11. 2018
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
1. Zahájení a kontrolu plnění usnesení z minulého jednání.
2. Zápis č. 1/2018 z kontroly finančního výboru ZO Horní Moštěnice ze dne 17. 09. 2018
v předloženém znění.
3. Zápis č. 1/2018 z kontroly kontrolního výboru ZO Horní Moštěnice ze dne 26. 09. 2018 v
předloženém znění.

ZO projednalo a odsouhlasilo:
4. Způsob hlasování aklamací.
5. Program jednání ZO v předloženém znění, doplněný o bod č. 11 – Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IZ 128001427/001.
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-8014805/VB002 v předloženém znění.
7. Odprodej obecních pozemků p.č. 1463/1, p.č. 1463/3, p.č. 1463/6 a p.č. 1415/3, všechny v
k.ú. Horní Moštěnice v předloženém znění.
8. Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí Horní Moštěnice a Povodím
Moravy, s.p. v předloženém znění.
9. Zveřejnit záměr odprodeje obecního pozemku p.č. 657/2 v k.ú. Horní Moštěnice za cenu
obvyklou, tj. 487,- Kč/m² na úřední desku obce.
O: starosta obce
T: do 22. 11. 2018
10. Finanční spoluúčast na dotační investiční akci z Integrovaného regionálního programu
„Podpora výstavby nájemního sociálního bydlení“ v předloženém znění.
11. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Hasičským záchranným sborem
Olomouckého kraje a Obcí Horní Moštěnice na vozidlovou radiostanici HT 6991 DC
PEGAS v zůstatkové hodnotě 9.687,11 Kč v předloženém znění.
12. Zrušit bod č. 8 Usnesení č. 22 ze zasedání ZO Horní Moštěnice konaného dne 04. 12. 2017
v plném rozsahu.
13. Aby neuvolněným členům Zastupitelstva obce Horní Moštěnice v souladu s Nařízením
vlády č. 318/2017 Sb. „ O odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev“ v platném
znění, byla dnem 01. 12. 2018 poskytována měsíční odměna dle jednotlivých funkcí takto:
a) člen zastupitelstva obce odměna ve výši 700,- Kč,
b) člen zastupitelstva obce, který je současně členem výboru ZO, nebo komise RO
odměna ve výši 1.500,- Kč,
c) člen zastupitelstva obce, který současně vykonává funkci předsedy výboru ZO, nebo
funkci předsedy komise RO odměna ve výši 1.800,- Kč,
d) člen zastupitelstva obce, který současně vykonává funkci člena RO
odměna ve výši 3.500,- Kč,
e) člen zastupitelstva obce, který současně vykonává funkci místostarosty obce odměna
ve výši 17.500,- Kč.
14. Aby občanům, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, ale vykonávají funkci členů výborů
zastupitelstva obce, nebo funkci členů komise rady obce, byla v souladu s ustanovením §
84, odst. 2, písm. v), zákona o obcích, byla dnem 01. 12. 2018 poskytována měsíční
odměna ve výši 1.500,- Kč.
15. V případě nástupu náhradníka za uvolněný mandát, bude odměna poskytována ode dne
složení slibu zastupitele Obce Horní Moštěnice.
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16. Záměr Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IZ 128001427/001 v předloženém znění.
ZO projednalo a ukládá:
17. Zveřejnit záměr Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IZ 128001427/001 v předloženém znění na úřední desku obce.
O: starosta obce
T: do 21. 11. 2018

V Horní Moštěnici dne 19. 11. 2018

Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Ing. Jan Ščotka
místostarosta obce
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