Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Rudná pod Pradědem ze
dne 16.12.2013

ZO bere na vědomí:
21/3 plnění usnesení č. 20/2013
21/5a rozpočtové opatření č. 10/2013 – příloha č. 2 tohoto usnesení
21/7 plán inventur 2013
21/8 vyhlášení záměrů prodeje pozemků: a) parc.č. 2230/18 o výměře 23m² k.ú. St.Rudná
parc.č. 2230/19 o výměře 313m² k.ú. St.Rudná
obě za cenu 20,-Kč/m²
b) parc.č.1063/3 o výměře 2218m² k.ú. Nová Rudná
za cenu 50,-Kč/m²
21/15 zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za r. 2013
21/16 všeobecné informace pro r. 2014 ( vodné, DSO,TDO a kulturní akce v prosinci 2013)
ZO ruší:
21/9 bod 9a Usnesení č.20/2013
ZO schvaluje:
21/2 program zasedání
21/4 rozpočet obce na r. 2014 – příloha č.1 tohoto usnesení
21/6 a) účetní závěrku příspěvkové org. obce ZŠ a MŠ Rudná p.Prad. za r. 2012
b) rozpočtové opatření č. 11/2013 - navýšení neinvestič. příspěvku zřizovatele pro ZŠ a MŠ
Rudná/Prad. ve výši125tis.Kč dorovnání zápor.hosp.výsledku z minulýého období
21/10 prodej pozemků: a) parc.č. 1977/2 k.ú. St.Rudná 34m² za 40,-Kč/m² manž. Renátě a
Richardu Dobešovým včetně popl.s prodejem sovisejících
b) parc.č.2230/18 k.ú. St.Rudná 23m² a parc.č.2230/19 k.ú. St.Rudná
313m² obě za cenu 20Kč/m² p.Ing. Pavlu Drozdkovi včetně poplatků s prodejem
souvisejících
c) parc.č.1063/3 k.ú. Nová Rudná 2218m² manž. Vaverkovým za cenu
50,-Kč/m² plus poplatky s prodejem související
21/11 Směrnice obce Rudná p.Prad č.2/2013 k plánu údržby komunikací obce, rozsah, způsob a
lhůty odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na místních komunikacích v zimním
období
21/12 Provozní řád obce Rudná/Prad. k užívání autobusových zastávek v Rudné /Prad.
21/15 OZV č. 3/2013 o cenách náhrad za dočasné užívání pozemků
ZO pověřuje:
21/5b starostu obce provedením poslední rozpočtové změny k 31.12.2013
ZO ukládá:
21/7 provést inventarizaci majetku obce dle plánu inventur k 31.12.2013
Usnesení schváleno všemi hlasy.
…..................................
Radomír Tománek starosta v.r.
Vyvěšeno: 17.12.2013
Svěšeno:

…..............................
Antonín Maňásek místostarosta
v.r.

