U S N E S E N Í č. 12
ze zasedání zastupitelstva obce (ZO) Horní Moštěnice konaného dne 25. 05. 2020
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
1. Zahájení a kontrolu plnění usnesení z minulého jednání.
2. Zápis č. 1/2020 z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice ze dne
23. 03. 2020 v předloženém znění.
ZO projednalo a odsouhlasilo:
3. Způsob hlasování aklamací.
4. Program jednání ZO v předloženém znění doplněný o bod – Dodatek č. 5/2020 ke zřizovací
listině.
5. Závěrečný účet obce Horní Moštěnice za rok 2019 a Zprávu o přezkoumání hospodaření
obce Horní Moštěnice za rok 2019 bez výhrad.
6. Účetní závěrku obce Horní Moštěnice za rok 2019 v předloženém znění.
7. Pořadí žadatelů o obecní pozemek dle výše cenových nabídek v předloženém znění.
8. Změnu využití části pozemků p.č. 434/1 a p.č. 434/2, které jsou v Územním plánu Horní
Moštěnice vedeny jako plocha pro průmyslovou zónu s cílem využití pro výstavbu hal na
výrobu, opravy strojů a skladování s koeficientem zastavění 0,5 na koeficient zastavění 0,8
– 0,9. Požadavek prověřit pro plánované využití dotčenými orgány s působností na úseku
posuzování vlivů na životní prostředí a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a provést
ve zkráceném řízení změny Územního plánu Horní Moštěnice.
9. Pořizovatelem změny Územního plánu Horní Moštěnice bude Magistrát města Přerova,
úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí
s pověřeným obecním úřadem a stanovenou obcí s rozšířenou působností, ve znění
pozdějších právních předpisů, dále jen úřad územního plánování, který jako místně
příslušný podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným
obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších
právních předpisů, a věcně příslušný podle ust. § 6, odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních
předpisů.
10. Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem změny Územního plánu Horní
Moštěnice bude Ing. Vladimír Martínek, starosta obce Horní Moštěnice.
11. Finanční dar ve výši 100.000,- Kč pro TJ Sokol Horní Moštěnice.
12. Dodatek č. 5/2020 ke zřizovací listině čj. 2058/2002 ze dne 16. 09. 2002 v předloženém
znění.
ZO projednalo a ukládá:
13. Zveřejnit trvalým způsobem závěrečný účet na úřední desku obce.
O: starosta obce
T. do 29. 05. 2020
14. Přizvat na obecní úřad prvních šest žadatelů dle pořadí a nabídnout k výběru pozemky.
O: starosta obce
T: do 10. 06. 2020
15. Zařadit na program příštího jednání zastupitelstva obce prodej a kupní smlouvy na tyto
pozemky.
O: starosta obce
T: příští jednání ZO
V Horní Moštěnici dne 25. 05. 2020
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Ing. Jan Ščotka
místostarosta obce
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