Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Rudná pod Pradědem ze dne 5.3.2018

ZO schvaluje:
21/2 program zasedání
21/5a) změnu plánovaných investičních akcí na opravy: vybudování samostatného vchodu pro
kotelnu v budově ZŠ, výměnu oken v budově č.p 1 – byt č.1, montáž žaluzií v prostorách
školní jídelny a bytech na č.p. 85,výměnu vstupních dveří v budově č.p. 1 KD, výměna střešní
krytiny rýn a svodů v budově č.p. 194 – prodejna Denisa.
21/7a) bezúplatný převod pozemků z majetku SPÚ ČR do majetku obce podle zákona č. 92/1991Sb,
v platném znění a Usnesením vlády ČR č. 565 ze dne 17.5.2006 písm.g) bod5 v rozsahu
pozemků: 912/61,912/64, 912/20, 912/13,2009, 1062/43 – část, 1916 – část, 1234 – část,
2243, 1997 – část všechny v k.ú. Stará Rudná a parc.č. 1351/1 – část v k.ú. Nová Rudná
21/7d) úplatný převod pozemků z majetku SPÚ do majetku obce podle zákona č. 92/1991Sb,
v platném znění v rozsahu pozemků: 912/1, 912/17, 912/18, st. 276 až 293 vše v k.ú. Stará
Rudná
ZO bere na vědomí:
21/1 určení návrhové komise, ověřovatele a zapisovatelky zápisu
21/3 kontrolu splnění úkolů uložených na 19. a 20. zasedání ZO
21/4 rozpočtové opatření č. 8/2017 k 31.12.2017
21/6 postup a přípravu Obecného nařízení EU 2016/679 GDPR a jeho následnou aplikaci v praxi
obce
21/8 vypsání výběrového řízení na pracovní pozici ekonom – samostatný/á účetní obce
s nástupem 1.4.2018 a složení výběrové komise
21/9 termín příštího zasedání ZO dne 19.3.2018
ZO ukládá a pověřuje:
21/5b) starostovi obce zadat zakázku malého rozsahu na opravu střechy a příslušenství na budově
č.p. 194 – místní prodejna. Termín: do 30.4.2018
21/5c) předsedovi FV vypracovat rozpočtovou změnu v návaznosti na změnu investičních záměrů r.
2018 na opravy. Termín: do 15.3.2018
21/7b) starostu obce podáním žádosti o bezúplatný převod parcel dle bodu 21/7a)
21/7e) starostu obce podat žádost o úplatný převod pozemků dle bodu 21/7d)
21/7c) starostu podáním dotazu SPÚ ČR pracoviště Ostrava o sdělení příslušnosti bezúplatného
nabytí pozemků z majetku SPÚ ČR v rozsahu pozemků: 996/4 část, 912/16, 912/25, 912/1
část vše v k.ú. Stará Rudná.
21/10c)ukládá starostovi zajistit vypracování cenové kalkulace na demolici hospodářských budov
21/10d)starostovi zjistit způsob vyklizení hospodářských budov
V Rudné pod Pradědem dne 8.3.2018

Radomír Tománek starosta v.r.

Antonín Maňásek místostarosta v.r.

