Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Rudná pod Pradědem ze dne
28.12.2011

ZO schvaluje :
2/11 program zasedání
4/11 obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Rudná pod Pradědem
5/11 obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje požívání alkoholických nápojů a používání
zábavné pyrotechniky
7/11 rozpočtové opatření č. 9/2011 – navýšení příspěvku PO obce ZŠ a MŠ Rudná/Prad.
8/11 odklad vyhlášení záměru na prodej budovy bez č.p. - místní kotelny
10/11 zřízení věcného břemene - „ zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy NN“ přes
parcelu v majetku obce č. 2230/4 k.ú. Stará Rudná k dotčené nemovitosti ve vlastnictví p.
Čecháka s ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou fitrmou EmB – Elektromontáže Bruntál s.r.o.
11/11 dodatek č. 9/2011 ke Smlouvě o dílo číslo 14/2005 ze dne 26.1.2005 s TS Bruntál s.r.o. o
nakládání s odpady obce na r. 2012
12/11 odpis nedobytných pohledávek ve výši 15 438,-Kč do mank
ZO vzalo na vědomí :
3/11
6/11
9/11
13/11
14/11

kontrolu plnění Usnesení obce Rudná p.Prad.č. 10/2011
Směrnice obce č. 4,6,7,/2011
plán inventur 2011
informaci o opravě místní komunikace v části Nová Rudná
informaci i pronájmu místnosti na č.p. Stará Rudná 1 Charitě Odry za cenu 50,-Kč/m² a rok

ZO pověřuje :
9/11 provedení inventur podle plánu stanoveným starostou obce
10/11 starostu obce podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene dle textu schválení bodu č. 10
tohoto usnesení
11/11 starostu obce podpepsat Dodatek č. 9/2011 ke Smlouvě o dílo č. 14/2005 o nakládání s
odpady v obci v r. 2012
ZO ukládá :
8/11 finančnímu výboru do příštího zasedání připravit záměr prodeje budovy bez č.p. - kotelny
9/11 provedení inventur majetku obce podle plánu
V Rudné pod Pradědem dne 29.12.2011
….....................................
Antonín Maňásek
místostarosta

….....................................
Radomír Tománek
starosta obce

