Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Rudná pod Pradědem, konaného
dne 17.6.2019
3/2 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce Rudná
pod Pradědem
3/ 3 Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí zprávu z kontroly plnění usnesení.

3/4 ZO obce po projednání
a) schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Rudná pod Pradědem,
příspěvková organizace
b) schvaluje hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 5.290,09 Kč
c) schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 5.290,09 Kč do
rezervního fondu

3/5 ZO obce po projednání schvaluje účetní závěrku obce, sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2018

3/6 ZO obce po projednání
a) schvaluje závěrečný účet obce Rudná pod Pradědem za rok 2018
b) vyslovuje souhlas s hospodařením obce za rok 2018 bez výhrad

3/7 ZO po projednání bere na vědomí závěrečný účet DSO Bruntálsko za rok 2018.
3/8 3/8 ZO po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření 1/2019.
3/9 ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření 2/2019

3/10 ZO po projednání:
a) bere na vědomí informace o zamýšleném pořízení platebního terminálu do pokladny
OÚ
b) schvaluje záměr pořízení platebního terminálu
c) schvaluje uzavření smlouvy o dodání platebního terminálu pro přijímání platebních karet
do pokladny OÚ a pověřuje starostu podpisem smlouvy s dodavatelem Česká spořitelna
a.s..

3/11 ZO po projednání
a) pověřuje starostu obce Radomíra Tománka k zastupování obce na valných hromadách
společnosti VaK Bruntál a.s.
b) pověřuje jako náhradníky k zastupování obce na valných hromadách společnosti VaK
Bruntál a.s. místostarostu Martina Wiltsche a předsedu finančního výboru Vladimíra
Procházku.

3/12 ZO po projednání
a) schvaluje prodej pozemků p.č. 1928/14 o výměře 53 m2 za cenu 1.060,- Kč a p.č.
1928/15 o výměře 89 m2 za cenu 1.780,- Kč + náklady a poplatky s prodejem spojené
Pavlu a Vladislavě Otáhalovým, Stará Rudná 90, Rudná pod Pradědem, do SJM.
b) schvaluje prodej pozemku p.č. 785/2 o výměře 143 m2 k.ú. Podlesí pod Pradědem za
cenu 7.150,- Kč + náklady a poplatky s prodejem spojené panu Mečislavu Schmidtovi,
Fibichova 1129/1, Bruntál
c) schvaluje prodej p.č. 785/3 o výměře 161 m2 k.ú. Podlesí pod Pradědem za cenu
8.050,- Kč + náklady a poplatky s prodejem spojené panu Stanislavu Hladíkovi, U
Potoka 402/35, Bruntál.
d) schvaluje prodej p.č. 304/2 o výměře 571 m2 k.ú. Stará Rudná za cenu 28.550,- Kč +
náklady a poplatky s prodejem spojené panu Robertu Urdovi, Stará Rudná 20,
Rudná pod Pradědem.
e) schvaluje prodej pozemku p.č. 304/1 o výměře 1 896 m2 za cenu 94.800,- Kč, a
pozemku p.č. 1952 o výměře 468 m2 za cenu 23.400,- Kč, vše k.ú Stará Rudná + náklady
a poplatky s prodejem spojené společnosti Jantar spol. s r.o., Opletalova 8, Bruntál.
3/13 ZO po projednání schvaluje odkoupení pozemků p.č. 2291 o výměře 35 m2, p.č. 2292 o
výměře 7 m2 a p.č. 2293 o výměře 11 m2, celkem 53 m2, od manželů Otáhalových do majetku
obce za celkovou cenu 1.060,- Kč. Poplatky spojené s odkoupením hradí kupující.
3/14 ZO po projednání
a) bere na vědomí zprávu o VZMR 1/2019 a doporučení komise.
b) schvaluje firmu NAVOS FARM Technik s.r.o. jako vítěze VZMR 1/2019 a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy na dodání a zakoupení traktoru Steyr 4095
c) pověřuje starostu k podpisu smlouvy s firmou NAVOS FARM Technik s.r.o. na dodání
a zakoupení traktoru Steyr 4095.
d) chvaluje přijetí úvěru od České spořitelny ve výši 1 mil. Kč a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy s Českou spořitelnou a.s. na poskytnutí úvěru na financování zakoupení
traktoru Steyr 4095 od firmy NAVOS FARM Technik s.r.o.
Parametry úvěru: poskytovatel - Česká spořitelna a.s., výše úvěru – 1. 000 000,- Kč,
roční úrok – do 3%, splatnost úvěru – 5 let, poskytnutí úvěru – bez zajištění.
3/15 ZO po projednání
a) schvaluje prodej traktoru Zetor 7245 po opravě přední nápravy.
b) schvaluje prodej přední traktorové radlice na sníh.
c) schvaluje prodej traktorové vlečky.

3/16 ZO po projednání bere na vědomí zprávu o vyhlášeném záměru pronájmu nebytových
prostor. Novým nájemcem od 1.7.2019 bude pan David Babčák.
3/17 ZO po projednání
a) bere na vědomí žádost Linky bezpečí, z.s o příspěvek na činnost.
b) neschvaluje žádost Linky bezpečí, z.s o příspěvek na činnost ve výši 3.000,- Kč.
3/18 ZO po projednání
a) bere na vědomí nabídku poskytování právního a ekonomického poradenství pro
občany za měsíční paušál hrazený z rozpočtu obce.
b) neschvaluje nabídku Firmy Právní a ekonomické poradenství z.s. na právní a
ekonomické poradenství.
3/19 ZO po projednání
a) bere na vědomí zprávu z jednání Komise rozvoje obce a investic
b) ukládá komisi vypracovat strategický dokument rozvoje obce s výhledem na 5 let.
Termín vypracování do 30.9.2019
3/20 ZO po projednání
a) bere na vědomí zprávu z jednání Finančního výboru
b) ukládá finančnímu výboru připravit návrh OZV o odpadech. Termín do 31.7.2019.
3/21 ZO po projednání schvaluje jednorázové splacení zbytku úvěru od České spořitelny a.s.
z roku 2011, který sloužil k financování opravy budovy ZŠ.

Radomír Tománek, MBA v.r.
starosta

Martin Wiltsch, v.r.
místostarosta

