U S N E S E N Í č. 7
ze zasedání zastupitelstva obce (ZO) Horní Moštěnice konaného dne 09. 09. 2019
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
1. Zahájení a kontrolu plnění usnesení z minulého jednání.
2. Zápis č. 2/2019 z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice ze dne
26. 08. 2019 v předloženém znění.
3. Důvodovou zprávu spolku Odpady Olomouckého kraje v předloženém znění.
4. Poděkování občanky Chvalčova Sboru dobrovolných hasičů Horní Moštěnice a taktéž se
připojuje k poděkování SDH H.M. za pěkný lidský počin.

ZO projednalo a odsouhlasilo:
5. Způsob hlasování aklamací.
6. Program jednání ZO v předloženém znění.
7. a) Doplnění Usnesení ZO Horní Moštěnice č. 12, ze dne 07. 02. 2012 v bodu 2a takto:
„Může být taktéž udělena za výjimečný počin (záchrana lidského života…) v uplynulém
kalendářním roce“. Doplnit o větu: „Návrh na udělení předkládá Rada obce Horní
Moštěnice na nejbližším jednání ZO“.
b) Udělit Cenu obce Horní Moštěnice za rok 2019 pro p. Bedřicha Dufku za výjimečný čin
– záchranu lidského života.
c) Přizvat p. Bedřicha Dufku na příští jednání ZO k předání Ceny obce Horní Moštěnice.
O: starosta obce
T: příští jednání ZO
8. Záměr odprodeje obecních pozemků p.č. 1419/3 (část A) a p.č. 1408/1 (část B) o výměře
4 m² za cenu 2.180,- Kč.
9. „Dohodu o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři společnosti Vodovody a
kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov“,
v předloženém znění.
10. Finanční spoluúčast na dotační investiční akci „Vzduchotechnika s rekuperací vzduchu i
chlazením do školní jídelny a tělocvičny v Horní Moštěnici“.
11. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-8016884/BVB/1 mezi Obcí Horní Moštěnice a ČEZ Distribuce, a.s. v předloženém
znění.
12. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-8016885/BVB/1 mezi Obcí Horní Moštěnice a ČEZ Distribuce, a.s. v předloženém
znění.
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0431121429 ze dne 09. 09. 2019 v předloženém znění.
14. Záměr na přípravu projektu spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., se sídlem
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 04148002, zapsaném ve
spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 14333
(„Spolek“), na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území
Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy.
15. Rozpočtové opatření č. 5/2019 v předloženém znění.
16. Záměr odprodeje obecního pozemku p.č. 1335 v k.ú. H.M. o výměře 676 m² za cenu
67.600,- Kč.
ZO projednalo a rozhoduje:
17. O účasti a nepřímém majetkovém vstupu Obce Horní Moštěnice do společnosti Servisní
společnost odpady Olomouckého kraje, akciové společnosti založené a existující podle
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práva České republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc,
IČO: 07686501, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 11088 („Společnost“) prostřednictvím členství ve Spolku, a která za
tímto účelem nakoupí do svého vlastnictví 1.671,- (počet obyvatel H.M. k 1. 1. 2019) kusů
akcií Společnosti za celkovou kupní cenu 25.065,- Kč (1 akcie – 15,- Kč).
ZO projednalo a ukládá:
18. Vyvěsit záměr odprodeje obecních pozemků p.č. 1419/3 (část A) a p.č. 1408/1 (část B) na
úřední desku obce.
O: starosta obce
T: do 12. 09. 2019
19. Informovat o tomto rozhodnutí zastupitelstva obce Olomoucký kraj a spolek Odpady
Olomouckého kraje.
O: starosta obce
T: do 31. 10. 2019
20. Vyvěsit záměr odprodeje pozemku p.č. 1335 na úřední desku obce.
O: starosta obce
T: do 12. 09. 2019

V Horní Moštěnici dne 09. 09. 2019

Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Ing. Jan Ščotka
místostarosta obce
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