Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva
Obce Rudná pod Pradědem ze dne 27.3.2003
ZO schvaluje:
- do návrhové komise p. Dániho a JUDr. Kutila IV/2
- program jednání ZO
- zprávu auditora o hospodaření obce bez výhrad IV/3
- úpravu rozpočtu ve výši příjmů a výdejů 993.340 Kč IV/ 15
- odměny předsedům výborů a komisí IV/16

ZO ukládá :
- účetní a starostovi obce respektovat opatření dle zprávy auditora IV/3a
- stavební komisi projednat stavební úpravy v místním pohostinství, ZŠ podle požadavků KHS IV/4
- kulturní komisi do 10.4. předložit plán zajištění akce Den obce II/11
- fin. výboru zpracovat RO výhled do r. 2005 IV/8a
- fin. výboru provést kontrolu ubyt. popl. U Hadámků IV/8b
- místostarostovi sledovat dotační tituly s možností využití pro obec a návrhy předkládat ZO IV/14
- členům ZO navrhnout udělování grantů pro reprezentanty obce IV/6
- členům ZO zůčastňovat se všech akcí, které pořádají komise a výbory pro občany obce IV/11
- kontrolnímu výboru vypracovat skartační řád do 30.6. IV/12
- JUDr. Kutilovi, aby do 15.4. předložil doplnění vyhl. o prodeji pozemků IV/13
- předs. komise ŽP zajistí úpravu plochy u prodejny (odstranění kovových zábran) IV/18
- starostovi zajistit odborné ošetření líp v katastru obce - dořešit III/9
- příspěvky do Zpravodaje dodávat vždy do 26. v měsíci III/11 - úkol trvalý
- kontrolnímu výb. provádět kontroly usnesení na každém zasedání ZO - dosud neplněno dle jednacího řádu
- kontrolnímu výb. dodat chybějící zápis z kontrolní činnosti druhý termín : 31.3.03 II/9

ZO bere na vědomí:
- zprávu KHS o kontrole v KD, ZŠ
- zprávu o zajištění Dne matek pro r. 2003
- zprávu o prezentaci projektu větrných elektráren dne 2.4.2003 v 16.00h
- starosta svolává příští zasedání ZO na 23. 4. 03 v 18.00hod
V Rudné pod Pradědem 27.3.2003
Místostarosta
Starosta
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