Usnesení č. 20/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Rudná pod Pradědem
ze dne 7.10.2013

ZO schvaluje:
20/2 program zasedání
20/6 a) Provozní řád dětského hřiště
20/6/ b) Knihovní řád knihovny Rudná pod Pradědem
20/9 Prodej pozemků:
a/ část parc.č.1977- ost.komunikace k.ú. St.Rudná za cenu 40,-Kč/m²
p.Richardu Dobešovi, po zaměření
b/ parc.č. 499/1 orná p. k.ú. St.Rudná o výměře 741m² za cenu 150m²
za 250,-Kč/m² a 591m² za cenu 40,-Kč/m² manž. Janě a Petrovi
Nekorancovým, Stará Rudná 149 včetně poplatků souvisejících
c/ parc.č.499/10 orná p. k.ú. St.Rudná 6m² za cenu 40,-Kč/m² manž.
Janě a Petrovi Nekorancovým, St.Rudná 149 včetně popl.souvisejících
d/ parc.č.499/11 orná p. k.ú. St.Rudná o výměře1134m² za cenu
40,Kč/m² paní Ivetě Laktošové, Stará Rudná
e/ parc.č.912/51 zahr. o výměře 152m² a parc.č. 912/58 zahr.o výměře 4m²
obě k.ú. St.Rudná za cenu 40,-Kč/m² manž. Františce a Františkovi
Oravcovým, St.Rudná 183 včetně poplatků souvisejících s prodejem
ZO vydává:
20/5 Opatření obecné povahy č.1/2013 příslušné podle ustanovení §6 odst.6 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), vydává ve smyslu ustanovení § 59 odst.2 stavbeního zákona a v souladu s
ustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), vamezení zastavěného území obce Rudná pod Pradědem.
ZO bere na vědomí:
20/3 plnění usnesení č. 19/2013
20/4 rozpočtové opatření č. 7,8,9,/2013
20/7 vyhlášení záměrů pronájmu parcel v k.ú. St.Rudná: 2230/4 vod.pl.- část, 861/9 TTP 16 442m²,
zahrady: 912/46,912/47,912/48,912/50,912/52,912/11, 912/12,409/8,409/7 - část, 409/8 část, 499/11
20/8 vyhlášení záměrů prodeje parcel v k.ú. St.Rudná:1977 – část po zaměření, 499/1,499/10,499/11
20/11 zprávu o stavu zpracování ÚPD obce, včetně výsledku jednání starosty s hejtmanem MsK –
zamítnutí žádosti o příspěvek kraje na vypracování ÚPD
20/12 info o revizi a aktualizaci Smlouvy pojištění majetku obce
info o uplynulém dění v obci
info i prodloužení prac.smluv se zaměstnanci na VPP do 30.11.2013
výsledek veřejného losování o přidělení palivového dřeva manž. Novotným a sl. Anežce Maňáskové
ZO ukládá:
20/12 h) finančnímu výboru obce připravit návrh rozpočtu obce na r. 2014. Termín: do 15.11. 2013
20/12 i) zaměstnancům OÚ p. Bc. Steinerové a V. Hanákové provést kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Rudná
p.Prad., příspěvkové org.obce. Termín do 30.10.2013
20/12 f) finančnímu výboru provést revizi OZV o č.1/2011 Obce Rudná pod Pradědem, kterou se stanovují
podmínky prodeje parcel a náhrad za dočasné užívání pozemků, připravit novelizaci této OZV.
Termín: do 30.11.2013
20/12 g) kontrolnímu výboru ve spolupráci s komisí životního prostředí aktualizovat OZV č. 6/2011
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranství včetně úpravy
podmínek parkování automobilů na pozemcích obce a úpravy dodržování víkendového klidu.
Termín: do:30.11.2013
ZO ruší: 20/10 bod č.12b) usnesení č. 18/2013

ZO pověřuje: 20/12 i) zaměstnance OÚ Bc.Steinerovou a V. Hanákovou k provedení kontroly hospodaření
ZŠ a MŠ Rudná/Prad., přísp. org. Termín: do 30.10.2013
Usnesení jednohlasně schváleno.
….....................................
Radomír Tománek starosta obce v.r.
vyvěšeno: 8.10.2013
svěšeno:

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

