Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Rudná
p.Pradědem
ze dne 30.4.2012

ZO schvaluje :
13/2 program zasedání
13/4 zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem, příslušné podle ustanovení § 6 odst.5 písm.b)
zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění
pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“ ), podle § 47, odst.5 stavebního zákona
schvaluje zadání územně plánovací dokumentce Rudná pod Pradědem
13/5 Závěrečný účet obce za r. 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření s
výhradami, na jejichž základě přijalo opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků, a výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Rudná/Prad. - příspěvková org. s použitím
kladného hospodářského výsledku na pokrytí ztráty z minulých let.
13/6 rozpočtové opatření č. 1/2012
13/7a Ing. Ladislava Svrška za člena finančního výboru obce
13/7b vytvoření kulturní komise obce
13/8a prodej budovy bez č.p. - kotelny a parc. 246 k.ú. Stará Rudná - včetně teplovodu fi. TEPLO
Rýmařov s.r.o. za cenu 700tis. Kč
13/8b prodej parcely č. 1419 k.ú. Nová Rudná 298m² Českým drahám a.s. za cenu 30Kč/m²
13/8b prodej parcely č. 413/6 k.ú. Stará Rudná paní Věře Konečné 517m²za cenu 40Kč/m²
13/8c prodej parcely č. 414 k.ú. Stará Rudná Ing. Mariánu Formánkovi Ph.D. 391m²za cenu
40Kč/m²
13/11 nákup traktorové sekačky Wisconsin za cenu 187tis.Kč
13/13 vypracování návrhu nové OZV o navýšení koeficientu daně z nemovitostí u rekreačných
objektů od r. 2013
ZO ruší :
13/7b komisi pro práci s mládeží
ZO bere na vědomí :
13/9 vyhlášení záměrů prodeje pozemků obce parc.č. 794/1 a 794/4 k.ú. Podlesí pod Pradědem za
cenu 20Kč/m²
13/10 záměr pronájmu parcely č. 499/1 k.ú. Stará Rudná
13/12 přijetí paní Steinerové na pozici referenta přestupkové agendy s úvazkem 0,02
ZO pověřuje :
13/8 starostu obce k podpisu smlouvy s TEPLEM Rýmařov s.r.o. na odprodej kotelny
13/13 finanční výbor obce k vypracování návrhu OZV na zvýšení koef.daně z nemovitosti pro
objekty sloužící k rekreaci od r. 2013 – termín do 20.6.2012
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Radomír Tománek
starosta obce
vyvěšeno: 2.5.2012
svěšeno:
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Antonín Maňásek
místostarosta obce

