Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Rudná pod Pradědem, ze dne 25.5.2015

ZO bere na vědomí:
5/8a)
5/8d)
5/8e)
5/9a)
5/9b)
5/9c)
5/9d)
5/9e)
5/10a)
5/11
5/14a)
5/14b)
5/14c)
5/14d)
5/14e)

předložený materiál ve věci vytvoření svazku obcí BRUNTÁLSKO
znění Smlouvy i vytvoření svazku obcí BRUNTÁLSKO
znění Stanov svazku obcí BRUNTÁLSKO
zprávu starosty o daňové výtěžnosti obce za období 1.-4.2015
informaci o nepřidělení dotace na opravu podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ Rudná/Prad.
info o dokončení projektové dokumentace na rekonstrukci budovy č.p. 85 s předpokládanými
náklady 3 185 000,-Kč, náklady na zpracovanou dokumentaci již vynaložené 170 700,-Kč
info o provedení oddělení části parcely č. 493 k.ú. St.Rudná
info o jednání obce s vlastníky RD OKÁL – řešení přilehlé jímky a s nájemníky hospodářských
budov na parc.č. 276 – 293st. k.ú St.Rudná
vytyčení trasy chodníku od č.p. 194 po č.p. 97 v k.ú. St. Rudná
žádost firmy Hruška spol.s r.o. o snížení nájmu na 1,-Kč/měsíc, o příspěvek na provoz ve výši
50 000,-Kč /ročně a příspěvek na vybudování klimatizace cca 40tis. Kč
informaci o VPP
informaci o nové autobusové lince Ostrava – Praha a udělení souhlasu s licencí na využívání
zastávky Rudná/Prad. – kulturní dům
info o provedených opravách místních komunikací svépomocí
info o provedeném sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci
info o změně jednatele spol. TEPLO Rýmařov s.r.o.

ZO schvaluje:
5/2
program 5. zasedání zastupitelstva obce
5/4a) účetní závěrku obce za r. 2014
5/4b) celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za r. 2014 včetně zprávy auditorů o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2014 bez výhrad. Nápravná opatření nebyla
přijata
5/5
rozpočtové opatření č. 1/2015 – navýšení příjmů i výdajů ve výši 653 819,-Kč na obou
stranách
5/6
smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1844042379_15 s Českou spořitelnou a.s. ve výši
500tis.Kč na dobu 1 roku
5/7
zastupitelstvo obce Rudná p. Pradědem příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního
zákona, § 171,172,173 a 174 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
vydává Územní plán Rudná pod Pradědem
5/8b) vstup obce Rudná/Prad. do svazku obcí BRUNTÁLSKO
5/8f) uzavření Smlouvy o vytvoření svazku obcí BRUNTÁLSKO
5/8g) znění Stanov svazku obcí BRUNTÁLSKO
5/10b) bezúplatný převod části parcely č. 1928/2 k.ú. St. Rudná z majetku Správy silnic MsK do
majetku obce Rudná/Prad,
5/13 v souladu s § 167 odst.2 zák.č. 561/2004 Sb., (školský zákon) schvaluje jmenování p. Michala
Strápka za člena školské rady ZŠ a MŠ RudnáúPrad. – po

ZO pověřuje:
5/6
starostu obce k podpisu Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1844042379_15 s Českou
spořitelnou a.s.
5/8c) starostu a místostarostu k zastupování obce Rudná/Prad. v orgánech svazku obcí
BRUNTÁLSKO
5/10b) starostu obce podat žádost k SS MsK o bezúplatný převod části par.č. 1928/2 k.ú. St.Rudná za
účelem vybudování chodníku
5/12 p. Antonína Maňáska zastupovat obec Rudná/Prad. na Řádné valné hromadě akcionářů
společnosti VaK Bruntál dne 9.6.2015 a na pracovním zasedání téže společnosti dne
26.5.2015
ZO ukládá:
5/15 starostovi obce zajistit aktualizaci webových stránek obce
ZO neschvaluje:
5/11
žádosti firmy Hruška spol.s r.o.
a) o snížení nájmu na 1,-Kč/měsíčně za prostory místní prodejny
b) příspěvek na provoz prodejny ve výši 50 000,-Kč/rok
c) příspěvek na klimatizaci v prodejně

Usnesení bylo jednohlasně přijato.

V Rudné pod Pradědem dne 26.5.2015

…………………………………………………….
Radomír Tománek
Starosta obce

Vyvěšeno: 27.5.2015
Svěšeno

………………………………………….
Antonín Maňásek
místostarosta obce

