Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Rudná pod Pradědem
č. 17/2013,
ze dne 25.2.2013

ZO odvolává:
17/12a Vladimíra Klecha nar. 8.11.1969 z funkce jednatele společnosti Prodejna Rudná pod
Pradědem s.r.o. s okamžitou platností
ZO jmenuje:
17/12b Radomíra Tománka nar. 4.8.1967, bydliště Nová Rudná 68 do funkce jednatele spol.
Prodejna Rudná pod Pradědem s.r.o IČ.268 39 245 se sídlem Stará Rudná 194, Rudná pod
Pradědem s platností od 26.2.2013
ZO schvaluje:
17/2 program zasedání
17/5b v souladu s ustanovením § 102 odst.2,písm.a) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů kompetenenci starosty obce spolu s předsedou
finančního výboru obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím
rozsahu:
I/ bez omezení výše částky v případech rozpočtového zapojení účelově přidělených
finančních prostředků – dotací z jiných rozpočtů
II/ do výše 100 000,-Kč včetně v těchto případech: a) jsou-li vyvolány organizačními
změnami, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na finanční prostředky obce a nedojde
ke zvýšení celkového objemu výdajů obce, b) nutné výdaje, kdy provedení rozpočtového
opatření je nezbytné a schválení má jen formální charakter, protože výdaj musí být
realizován (stavební havárie, živelné pohromy, pokuty, penále, finanční podíl obce při
přidělení dotace atd.). Zmocnění k provádění těchto rozpočtových opatření je časově
omezeno skončením funkčního období starosty obce a předsedy FV.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty obce společně s předsedou FV obce na nejbližším zasedání
zastupitelstva.
17/7 Zo v souladu s ustanovením §6 odst. 6 písm.e) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),
podle §59 odst.1 stavebního zákona schvaluje pořízení vymezení zastavěného území obce
Rudná/Prad.
Zastupitelstvo obce podle § 59 odst.1 písm.d) stavebního zákona schvaluje žádost obce
Rudná/Prad.v pořizování vymezení zastavěného území obce Rudná/Prad. MěÚ Bruntál
úřadem územního plánování.
17/8 Navýšení kapacity mateřské školy v Rudné/Prad z 15ti dětí na 20.
17/11 bezúplatný převod části parcely č. 861/1 k.ú. Stará Rudná (historický majetek obce) z
majetku PF ČR do majetku obce
17/12b do funkce jednatele spol. Prodejna Rudná pod Pradědem s.r.o. IČ 268 39 245 p.Radomíra
Tománka, nar. 4.8.1967 s platností od 26.2.2013
17/12d odpis pohledávky obce vůči spol.Prodejna Rudná/Prad. ve výši 321 448,96Kč po zrušení
této společnosti

17/16 finanční dar Policii ČR ve výši 3 000,-Kč
ZO bere na vědomí:
17/3
17/4
17/5
17/6
17/9a
b
c
d
17/10
17/13
17/14

plnění usnesení č. 16/2012
rozpočtové opatření č. 12/2012
předběžnou informaci o proběhlé kontrole hospodaření obce za r. 2012 pracovníky
kontrolního odd. KÚ MsK
podání žádosti k MMR ČR o dotaci na realizaci dětského hřiště v obci s 30% finančním
podílem obce
Vyhlášení záměru pronájmu části parcely č. 98 k.ú. Podlesí pod Pradědem
vyhlášení záměru pronájmu části parc.č. 430 k.ú. Stará Rudná - 600m²
záměr prodeje pozemku parc.č. 326 k.ú. Stará Rudná
vyhlášení záměre prodeje pozemků 222/3, 82/4, 170/10 všechny v k.ú. Nová Rudná
informaci starosty obce o snaze obnovit výdejní poštovní místo v obci
dopracování Směrnic BOZP
informaci o podmínkách vytvoření veřejno prospěšných prací v r. 2013

ZO pověřuje:
17/5b starostu obce společně s předsedou finančního výboru obce provádět rozpočtová opatření
podle bodu 17/5b tohoto usnesení
17/9d předsedu FV obce vypracovat podmínky směny pozemků mezi obcí Rudná/Prad a p. Karlem
Kozákem ml.
17/8 starostu obce provést Veřejné zadání malého rozsahu na rekonstrukci sociálního zařízení v
místní MŠ
17/11 starostu obce vypracovat žádost o vydání historického majetku obce – části parc.č. 861/1
k.ú. Stará Rudná z majetku PF ČR do majetku obce a následným podepsáním Smlouvy o
bezúplatném převodu
17/12c nového jednatele spol.Prodejna Rudná pod Pradědem s.r.o. IČ 268 39 245, se sídlem Stará
Rudná 194, Rudná pod Pradědem Radomíra Tománka zrušením uvedené společnosti
17/15 starostu obce odpovědět na žádost Římskokat. farnosti M.Morávka o finanční příspěvek,
který nebude posytovat obec plošně, ale po posouzení žádostí na jednotlivé akce zvlášť
17/17 starostu obce prověřit finanční náklady spojené s připojením do systému ČP s.p.při
vytvoření výdejního poštovního místa v Rudné/Prad.
17/18 starostovi obce zajistit zapracování funkcionality pozemku parc.č. 861/1 k.ú. Stará Rudná do
ÚPD obce
Usnesení č. 17/2013 bylo jednohlasně schváleno.

V Rudné pod Pradědem dne 26.2.2013

…......................................
Radomír Tománek
starosta obce
vyvěšeno: 26.2.2013

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

svěšeno:

