Pradědem

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Rudná pod
ze dne 21.03.2012

ZO bere na vědomí :
rezignaci Ing. Plesníka na členství v zastupitelstvu obce i funkci předsedy finančního výboru
od. 4.1.2012
5/12 složení slibu pana Jiřího Hoška jako postupujícího kandidáta a nového člena zastupitelstva
do rukou starosty obce
7/12 rozpočtové opatření č 10/2011, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení
9/12 vyhlášení záměru pronájmu pozemků :
parc.č. 2278,1952,304 všechny v k.ú. Stará Rudná, parc.č 1258/1 k.ú. Nová Rudná část 2900m²
10/12 počet obyvatel obce k 1.1.2012 – 387
13/12b vypsání výběrového řízení na místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Rudná /Prad. PO
4/12

ZO schvaluje :
Mgr. Vladimíra Procházku do funkce předsedy finančního výboru obce od 1.4.2012,
Jiřího Hoška za člena finančního výboru a člena výboru pro národnostní menšiny obce,
ostatní osobní náklady předsedy finančního výboru a zároveň předsedy komise životního
prostředí ve výši 2000,-Kč měsíčně počínaje 1.4.2012
ostatní osobní náklady nového člena zastupitelstva J. Hoška ve výši 1200,-Kč měsíčně od 1.4.2012
11/12a neinvestiční transfer Římskokatolické farnosti Rudná p.Prad. ve výši 15tis.Kč s podmínkou
předložení vyúčtování příspěvku do 31.12.2012.
11/12b finanční dar ČR Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje ve výši 3000,-Kč
pro plnění úkolů PČR.
12/12 přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 450 000,-Kč na úhradu opravy místní komunikace v části
Nová Rudná z rozpočtu Moravskoslezského kraje
15/12 udělení souhlasu s užitím znaku obce Rudná/Prad. pro vytvoření sběratelské kolekce “Erby měst a
obcí ČR“ na předmětech „BUTTON“ firmě AKTIV Opava s.r.o
5/12

ZO pověřuje :
12/12 starostu obce k podpisu Smluvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MsK
ZO vyhlašuje záměry prodeje :
8/12a budovy bez č.p. na parc, č.246 st. k.ú. Stará Rudná – kotelny za minimální cenu 560 tis.Kč
8/12b pozemku v části Nová Rudná parc.č. 1419 á 30,-/m² a poplatky s prodejem související
pozemků v části Stará Rudná parc.č.413/6 a 414 obě á 40/m² a poplatky související
8/12c zahradní samojízdné travní sekačky Wisconsin W1639 za minimální cenu 30 000,-Kč.
ZO neschvaluje :
8/12b vyhlášení záměru parc.č. 996/5 k.ú. Stará Rudná
8/12c vyhlášení záměru prodeje sněhové frézy za traktor
ZO jmenuje :
13/12a Radomíra Tománka za člena Školské rady ZŠ a MŠ Rudná/Prad.PO od 1.4.2012
ZO ukládá :
18/12 starostovi obce svolat v termínu do tří týdnů po tomto zasedání veřejné projednávání Návrhu ÚPD
…...........................................

…...................................

Radomír Tománek starosta
vyvěšeno :
22.3.2012
svěšeno :

Antonín Maňásek místostarosta

