Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Rudná pod Pradědem ze dne 24.8.2015

ZO bere na vědomí:
6/4
6/5

zprávu SDH Andělská hora o počtu výjezdů do obce Rudná/Prad. od 1.1.2014
zprávu i ukončení provozu místní prodejny potravin výpovědí ze strany firmy Hruška spol.
s r.o.,
6/6
vyhlášení záměru prodeje pozemků:
6/6a) parc.č. 149 k.ú. Stará Rudná za cenu 150m² á 250,-Kč/m² a 1255m² á 40,-Kč/m²,
6/6b) parc.č. 734 k.ú. Podlesí p.Pradědem za cenu 60,-Kč á m²,
6/6c) parc.č. 744 k.ú. Podlesí p.Prad. za cenu 50,-Kč á m²,
6/6d) část parc. 43 k.ú.Stará Rudná - po zaměření, cca 1 200m² za cenu 150m² á 250,-Kč/m² a cca
1050m² á 30,-Kč/m²,
6/7
zprávu o hospodaření obce za období 1. - 7. 2015,
6/8a informaci o Dodatku č. 1 ke Smlouvě s Českou poštou s.p. o navýšení odměny za vydané
zásilky,
6/8b posunutí termínu odkoupení části parc.č. 493 k.ú. St. Rudná z majetku firmy JANTAR s.r.o.
do majetku obce z důvodu dosavadního trvání zástavního práva na předmětnou parcelu,
6/8c poškození mobiliáře cykloodpočívadla vandalizmem a postup dalšího řešení při nápravě
vzniklé škody,
6/8d uzavření pokladny obce a částeční omezení provozu OÚ v době od 14. – 18.9.2015,
6/8e výši motivační odměny za odevzdaný elektroodpad následně použité na opravu oplocení
sběrného dvora,
6/8f
informaci o provedených opravách v ZŠ a MŠ Rudná/Prad. zaměstnanci obce a odb. firmou,
6/8g informaci o provedených a prováděných pracích v lesích obce zaměstnanci VPP,
ZO schvaluje:
6/2
program zasedání,
6/4b Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení s SDH Andělská Hora,
ZO pověřuje:
6/4c starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy o sdružení s SDH A. Hora,
ZO ukládá:
6/8g starostovi obce vyznačit zájmové pozemky v rámci ÚP obce a zažádat o bezúplatný převod
z majetku SPÚ ČR do majetku obce. termín do: 15.10.2015,
6/3
zajistit aktualizaci webových stránek úkol trvá odp. starosta
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

…………………………………………………..
Radomír Tománek, starosta obce

Vyvěšeno dne : 25.8.2015

……………………………………………………..
Antonín Maňásek, místostarosta

Svěšeno:

