U S N E S E N Í č. 10
ze zasedání zastupitelstva obce (ZO) Horní Moštěnice konaného dne 20. 01. 2020
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
1. Zahájení a kontrolu plnění usnesení z minulého jednání.
2. Zápis č. 5 z kontroly Finančního výboru ZO Horní Moštěnice ze dne 16. 12. 2019
v předloženém znění.
ZO projednalo a odsouhlasilo:
3. Způsob hlasování aklamací.
4. Program jednání ZO v předloženém znění doplněný o body – Rozpočtové opatření č. 11,
Podání žádosti o poskytnutí podpory, Pojmenování ulice.
5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č.
SoBS VB IV128017900/001 mezi Obcí Horní Moštěnice a ČEZ Distribuce, a.s.
v předloženém znění.
6. a) zrušit bod č. 13 Usnesení č. 1 ze zasedání ZO H.M. konaného dne 19. 11. 2018 v plném
rozsahu.
b) aby neuvolněným členům Zastupitelstva obce Horní Moštěnice v souladu s novelou
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., „O odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev“
v platném znění, byla dnem 01. 02. 2020 poskytována měsíční odměna dle jednotlivých
funkcí takto:
I) člen zastupitelstva obce – odměna ve výši 1.000,- Kč (navýšení o 300,- Kč)
II) člen zastupitelstva obce, který je současně členem výboru ZO, nebo komise RO –
odměna ve výši 1.700,- Kč (navýšení o 200,- Kč)
III) člen zastupitelstva obce, který současně vykonává funkci předsedy výboru ZO, nebo
funkci předsedy komise RO – odměna ve výši 2.000,- Kč (navýšení o 200,- Kč)
IV) člen zastupitelstva obce, který současně vykonává funkci člena rady obce – odměna ve
výši 3.900,- Kč (navýšení o 400,- Kč)
V) člen zastupitelstva obce, který současně vykonává funkci místostarosty obce – odměna
ve výši 19.000,- Kč (navýšení o 1.500,- Kč)
c) 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, pís. v), zákona o obcích, byla dnem 01. 02. 2020 poskytována měsíční odměna
ve výši 1.650,- Kč (navýšení o 150,- Kč).
d) v případě nástupu náhradníka za uvolněný mandát, bude odměna poskytována ode dne
složení slibu zastupitele Obce Horní Moštěnice.
7. Rozpočtové opatření č. 11 v předloženém znění.
8. Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu životního prostředí
projektu „Výsadba stromů v obci Horní Moštěnice“ na pozemku p.č. 1532 v k.ú. Horní
Moštěnice, který je ve vlastnictví Obce Horní Moštěnice. ZO souhlasí s realizací projektu
a zavazuje se zajistit následnou dokončovací a rozvojovou péči po dobu nejméně 3 let od
ukončení výsadby do dosažení plné funkčnosti stromů (péče zahrnuje zálivku, výchovný
řez, hnojení, kypření, ochranu proti chorobám a škůdcům, doplňování mulče, náhradu
stromku v případě jeho úhynu). Zároveň se zavazuje zajistit udržitelnost projektu a jeho
výstupů po dobu minimálně 10 let od ukončení výsadby.
9. Pojmenovat ulici, která kolmo navazuje na ulici Pod Čupy a je na obecní komunikaci p.č.
518/8 a 518/9 názvem „Na Vyhlídce“.
V Horní Moštěnici dne 20. 01. 2020
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Ing. Jan Ščotka
místostarosta obce
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