Zápis z jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 6 konaného dne
14. 09. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu „Na Záložně“ v Rudě
nad Moravou
Přítomni: 12 členů zastupitelstva, od bodu Ad 4 MVDr. Homola – počet 13 členů zastupitelstva
Omluveni: MUDr. Eva Banková, p. Petr Pavelek
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Kontrola usnesení č. 5/2011 z veřejného zasedání ZO ze dne 9. 8. 2011
Zpráva o činnosti rady obce ze dne 18. 8. 2011 (č. 18/2011) a 5. 9. 2011 (č. 19/2011)
Rozpočtová změna č. 3 k 31. 8. 2011 v příjmech a výdajích rozpočtu obce Ruda nad Moravou
Přijetí úvěru na investiční akce Obce Ruda nad Moravou ve výši 5 698 000,-- Kč
Majetkoprávní vztahy:
a) směna pozemků, a to p. p. 1278/2, ostatní plocha, 8 m2, jehož vlastníkem je Obec Ruda nad
Moravou a p. p. 139/2, zahrada, 79 m2, dle geometrického plánu č. 378-11/2010 vše v k. ú.
Hrabenov, jehož vlastníky jsou manželé Blažek Vladimír a Blažková Anna. Záměr směny byl
schválen radou obce dne 18. 8. 2011, záměr směny zveřejněn 22. 8. 2011 (vyvěšen 22. 8.
2011, sejmut 6. 9. 2011).
7. Různé:
a) Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě pro projekt “Technologické centrum ORP a elektronická
spisová služba“
b) výjimka z počtu žáků v ZŠ Hrabenov

Ad 1/Úvod
Zasedání zahájil starosta obce p. Oldřich Tanert a konstatoval, že je přítomno 12 členů zastupitelstva,
které je tedy usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem a nechal o něm hlasovat.
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
P. Symerský požádal o zařazení do programu dnešního jednání zastupitelstva bod - aktuální situace
k 31. 8. 2011 v Rudské provozní s.r.o.
Hlasováno: pro 12 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zařadit do programu dnešního jednání bod č. 7/c – aktuální
situace k 31. 8. 2011 v Rudské provozní s.r.o. (ekonomické výsledky I. – VIII. 2011, personální
situace, stanovisko správní rady k současnému stavu v Rudské provozní s.r.o.).
Starosta požádal o zařazení do programu dnešního jednání zastupitelstva bod – přidělení zakázky na
opravu a rekonstrukci autobusových zastávek pro Rudskou provozní s.r.o.
Hlasováno: pro 8 proti 0 zdržel se 4
Zastupitelstvo obce schvaluje zařadit do programu dnešního jednání bod 7/d – přidělení
zakázky na opravu a rekonstrukci autobusových zastávek pro Rudskou provozní s.r.o.
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Mgr. Klimeš požádal o zařazení do programu dnešního jednání zastupitelstva bod – pronájem prostoru
pro umístění antény a dalších technologií Telefónica Czech Republic a.s. na střeše a v prostorách
budovy ZŠ Ruda nad Moravou.
Hlasováno: pro 12 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zařadit do programu dnešního jednání bod 7/e – pronájem
prostoru pro umístění antény a dalších technologií Telefónica Czech Rebublic a.s. na střeše a
v prostorách budovy budovy ZŠ Ruda nad Moravou.
Ing. Rulíšek požádal o zařazení do programu dnešního jednání zastupitelstva bod – směnná smlouva
mezi TJ Tatran Ruda nad Moravou a Obcí Ruda nad Moravou.
Starosta upozornil, že pilný návrh na rozšíření programu zastupitelstva může podat jen člen
zastupitelstva.
P. Morong požádal o zařazení do programu dnešního jednání zastupitelstva bod – směnná smlouva
mezi TJ Tatran Ruda nad Moravou a Obcí Ruda nad Moravou, tedy podává tento pilný návrh za Ing.
Rulíška
Hlasováno: pro 4 proti 4 zdržel se 4
Zastupitelstvo obce neschvaluje zařadit do programu bod – směnná smlouva mezi TJ Tatran
Ruda nad Moravou a Obcí Ruda nad Moravou.
Přečtením návrhu usnesení byl navržen PaedDr. Milan Tichý.
Hlasováno: 11 proti 0 zdržel se 1
Jako ověřovatele zápisu navrhl starosta p. Pavla Moronga a p. Jana Hladila
Vyhotovením zápisu pověřil starosta pí Janu Léharovou – pracovnici obce.
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelstvo obce schvaluje přečtením návrhu usnesení PaedDr. Tichého, jako ověřovatele
zápisu z dnešního jednání schvaluje p. Pavla Moronga a p. Jana Hladila.

Ad 2/ Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení č. 5/2011 z veřejného zasedání ZO ze dne 9. 8. 2011 přednesl starosta obce.
Připomínky ani dotazy nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení č. 5/2011.

AD 3/ Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady obce přečetla místostarostka Mgr. Iva Kleinová. Rada obce se sešla dne 18. 8.
2011 a 9. 8. 2011. Z těchto jednání byly vyhotoveny zápisy, které mají zastupitelé k dispozici.
Diskuse:
- Mgr. Hoffmannová – na kterých místech budou kontejnery na elektroodpad umístěny
- místostarostka – budou umístěny na místech, kde jsou kontejnery na sklo a papír
- p. Symerský – upozornil na problémy s ATS Hostice (špatná technologie i projekt), žádá
pověřit kontrolní výbor prošetřením této situace
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-

starosta – problémy s ATS Hostice řeší p. Pavelek, který není přítomen na dnešním jednání
p. Hladil – ve výdajích na vodu Hostice je zahrnuta ATS Hostice i nová větev vodovodního
řadu
- p. Štencl – upozornil na chybu v projektu a na běžící termíny záručních lhůt
Další dotazy ani připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 12 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce.

AD 4/ Rozpočtová změna č. 3
Návrh rozpočtové změny č. 3 k 31. 08. 2011 obce Ruda nad Moravou přednesla ekonomka pí Jana
Léharová.
Diskuse:
- p. Morong – proč je navýšen paragraf 6171 položka 6121 o částku 226.000,- Kč, proč se
nechala zhotovit skříň pro Junáky
- pí Léharová – částka 226.000,- Kč se týká opravy a rekonstrukce budovy OÚ Ruda, konečná
faktura firmě Stavokomplex
- starosta – Junáci použili na zhotovení skříně finanční prostředky určené na opravu (obklady)
- p. Morong – doporučuje rozpočtovou změnu č. 3 schválit
- Mgr. Klimeš – proč navýšení o 226.000,- Kč, kdo byl pověřen stavebním dozorem
- pí Léharová – stavební dozor vykonával Ing. Kristek, proč se rozpočet navýšil o tuto částku,
není v mé kompetenci, při podání žádosti o dotační titul musí být všechny faktury uhrazeny
- p. Morong – fasáda má plastické okrasné prvky jen na třech stranách budovy
- p. Symerský – je nová skříň zhotovená pro Junáky zaúčtována do majetku
- pí. Léharová – ano, skříň je zaúčtována v majetku a na konci roku bude evidována v soupise
inventur
Hlasováno: pro 10 proti 0 zdržel se 2
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 k 31. 08. 2011 v příjmech a výdajích
rozpočtu obce Ruda nad Moravou.
Z: pí Léharová
T: 20. 9. 2011

AD 5/ Přijetí úvěru na investiční akce Obce Ruda nad Moravou
S nabídkou od bankovních ústavů seznámil přítomné starosta obce p. Tanert a předal slovo p.
Morongovi - předsedovi komise pro posouzení nabídek.
P. Pavel Morong informoval přítomné zastupitele o jednání komise ve složení p. Pavel Morong Mgr.
Iva Kleinová, Mgr. Zdeněk Klimeš, PaedDr. Milan Tichý a p. Vratislav Symerský, které proběhlo dne
2. 9. 2011. Komise po důkladném zvážení všech nabídek od bankovních ústavů (ČSOB Šumperk, ČS
Šumperk, Volksbank Olomouc) doporučuje přijmout nabídku od ČSOB Šumperk.
Diskuse:
- Mgr. Klimeš – úvěr bude z velké části použit na předfinancování dotace na projekt
„Modernizace učebny jazyků a ICT v ZŠ Ruda nad Moravou“ a v menší míře na refinancování
stavebního projektu „Rekonstrukce obecního úřadu Ruda nad Moravou“, dotační titul bude
převeden na splátku úvěru
- p. Morong – měsíční splátka úvěru činí 101.750,- Kč (56 měsíců)
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V 17.34 hodin se dostavil na jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou MVDr. Miroslav Homola
– počet členů zastupitelstva je 13.
- pí. Léharová – doporučuje čtvrtletní splátky úvěru
Další dotazy ani připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 12 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru ve výši 5.698.000,- Kč od ČSOB Šumperk a.s. a
zároveň pověřuje starostu obce podepsáním úvěrové smlouvy.
Z: starosta
T: 31. 10. 2011

AD 6/ Majetkoprávní vztahy
a) směna pozemků p. p. 1278/2, ostatní plocha, 8 m2 a p. p. 139/2, zahrada, 79 m2 v k. ú.
Hrabenov
Ke směně pozemků podal zastupitelům informace předseda komise pro rozvoj obce p. Lubomír
Štencl.
Dotazy ani připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků p. p. 1278/2, ostatní plocha, 8 m2, jehož
vlastníkem je Obec Ruda nad Moravou a p. p. 139/2, zahrada, 79 m2 v k. ú. Hrabenov, jehož
vlastníky jsou manželé Blažek Vladimír a Blažková Anna. Rozdíl výměry pozemků bude
finančně vyrovnán Obcí Ruda nad Moravou ve prospěch manželů Blažkových, a to částkou
3.976,- Kč (71 m2 x 56,- Kč/1 m2). Náklady za vyhotovení geometrického plánu, smlouvy a
správní řízení uhradí účastníci rovným dílem.
Z: p. Ton
T: 30. 11. 2011

AD 7/ Různé
a) Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě pro projekt „Technologické centrum ORP a
elektronická spisová služba“
S Dodatkem č. 1 seznámila přítomné tajemnice obce pí Miroslava Šufanová.
Diskuse:
- p. Symerský – o kolik to zatíží obecní rozpočet
- pí Šufanová – měsíčně po 3.672,78 Kč (64 měsíců)
Další dotazy ani připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě pro projekt „Technologické
centrum ORP a elektronická spisová služba“.
Z: starosta, tajemnice
T: 20. 9. 2011
b) výjimka z počtu žáků v ZŠ Hrabenov
S výjimkou z počtu žáků v ZŠ Hrabenov seznámila přítomné tajemnice pí Šufanová.
V 17.43 hodin opustil jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou p. Vratislav Symerský.
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Diskuse:
- K danému tématu diskutovali: p. Kotraš, PaedDr. Tichý, Mgr. Kleinová, Ing. Rulíšek, pí.
Šufanová, p. Štencl
V 17.46 hodin se vrátil na jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou p. Vratislav Symerský.
Hlasováno: pro 1 proti 11 zdržel se 1
Zastupitelstvo obce neschvaluje výjimku z počtu žáků v ZŠ Hrabenov.
Z: starosta, tajemnice
T: 20. 9. 2011
c) aktuální situace k 31. 8. 2011 v Rudské provozní s.r.o.
Diskuse:
- p. Symerský- konstatoval, že potřebné údaje nejsou k dispozici, upozornil, že ztráta v Rudské
provozní s.r.o. bude činit ke konci roku 2011 přibližně 1.000.000,- Kč a vyzval starostu,
místostarostku a členy rady k rezignaci na své funkce
- starosta – upozornil, že jednatelem Rudské provozní s.r.o. je p. Pavelek, ale že se nezříká
odpovědnosti za současný stav v Rudské provozní s.r.o., dále seznámil přítomné
s organizačními změnami, které v Rudské s.r.o. proběhly, zdůraznil, že zrušení Rudské
provozní s.r.o. by bylo velmi nevýhodné pro firmy, které mají u Rudské provozní s.r.o.
pohledávky.
- p. Morong – tato situace se měla řešit již dříve
- dále k tématu diskutovali: Mgr. Hoffmannová, Mgr. Kleinová, MVDr. Homola, Ing. Rulíšek,
pí. Šufanová, pí. Pátková, p. Štencl, p. Wittmann, p. Kotraš, pí Sündermannová, p. Vysloužil,
p. Hladil, p. Janíček
- starosta, místostarostka a členové rady sdělili, že na svoje funkce nehodlají rezignovat
P. Pavel Morong předložil písemný dokument, ve kterém zastupitelé obce požádali o svolání
mimořádného zasedání ZO, na kterém se bude projednávat odvolání z funkce starosty, místostarostky
a členů rady.
d) přidělení zakázky na opravu a rekonstrukci autobusových zastávek pro Rudskou
provozní s.r.o.
S návrhem přidělit zakázku na opravu a rekonstrukci autobusových zastávek pro Rudskou provozní
s.r.o. seznámil přítomné starosta p. Tanert.
Diskuse:
- Mgr. Klimeš – požádal o doplnění informací, jak se zakázkou Rudská provozní s.r.o. naloží
- PaedDr. Tichý – upozornil, že pokud tuto zakázku Rudská provozní s.r.o. nedostane, musí se
vypsat výběrové řízení
- starosta – upozornil, že z důvodu čerpání dotačního titulu musí na dnešním jednání padnout
rozhodnutí, zda Rudská provozní s.r.o. tuto zakázku dostane, či nikoli
Další dotazy ani připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.

Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání veřejné zakázky na stavební práce na stavbu
„Rekonstrukce autobusových zastávek v Rudě nad Moravou“ společnosti Rudská provozní s.r.o.
se sídlem 9. května 40, Ruda nad Moravou, IČO 28630351 z důvodu výlučného majetkového
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práva v této osobě (zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, § 18 odst. 1 písm. j), zadavatel
Obec Ruda nad Moravou.
Z: starosta
T: 30. 9. 2011
e) Pronájem prostoru pro umístění antény a dalších technologií Telefónica Czech
Rebublic a.s. na střeše a v prostorách budovy ZŠ Ruda nad Moravou
S instalací antény O2 na střeše budovy ZŠ Ruda nad Moravou seznámil přítomné Mgr. Zdeněk
Klimeš.

Diskuse:
- Ing. Suchánek – je zajištěna bezpečnost a oprava střechy při instalaci antény a následně při
dalším využití antény, jak velký bude přínos do rozpočtu školy
- Mgr. Klimeš – smlouva se podepisuje na dobu 10 let, výše pronájmu činí 35.000,- Kč za rok,
záření nehrozí, jak žákům, tak ostatním obyvatelům obce, o zajištění bezpečnosti střechy se
zjistí další údaje
Další dotazy ani připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění antény a dalších technologií Telefónica Czech Rebublic
a.s. na střeše a v prostorách budovy ZŠ Ruda nad Moravou.
Z: Mgr. Zdeněk Klimeš
T: 31. 10.2011

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou skončeno v 18.52 hod.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 6/2011
konaného dne 14. 9. 2011
v sále Kulturního domu „Na Záložně“ v Rudě nad Moravou

Zastupitelstvo schvaluje:

120/Z/11 – program dnešního jednání
121/Z/11 – jako ověřovatele dnešního jednání p. Jana Hladila a p. Pavla Moronga,
vypracováním usnesení PaedDr. Milana Tichého
122/Z/11 – kontrolu usnesení č. 5/2011
123/Z/11 – zprávu o činnosti rady obce
124/Z/11 – rozpočtovou změnu č. 3 k 31. 8. 2011 v příjmech a výdajích rozpočtu obce Ruda nad
Moravou
125/Z/11 – přijetí úvěru na investiční akce Obce Ruda nad Moravou ve výši 5 698 000,-- Kč
od ČSOB a.s., Šumperk a současně pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
126/Z/11 – směnu pozemků p.p. 1278/2, ostatní plocha, 8 m2, jehož vlastníkem je Obec Ruda nad
Moravou a p. p. 139/2, zahrada, 79 m2, dle geometrického plánu č. 378-11/2010, jehož
vlastníky jsou manželé Blažek Vladimír a Blažková Anna, oba pozemky v k. ú. Hrabenov.
Záměr směny schválen radou obce dne 18. 8. 2011, záměr směny zveřejněn 22. 8. 2011 (vyvěšen 22.
8. 2011, sejmut 6. 9. 2011). Rozdíl výměry pozemků bude finančně vyrovnán Obcí Ruda nad Moravou
ve prospěch manželů Blažkových, a to částkou 3 976,-- Kč (71 m2 x 56,-- Kč/1m2). Náklady
za vyhotovení geometrického plánu, smlouvy a správní řízení uhradí účastníci rovným dílem
127/Z/11 – Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě pro projekt „Technologické centrum ORP a elekronická spisová služba“, smluvní strany Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk a Obec Ruda
nad Moravou, 9. května 40, Ruda nad Moravou
128/Z/11 – zadání veřejné zakázky na stavební práce na stavbu „Rekonstrukce autobusových zastávek
v Rudě nad Moravou“ společnosti Rudská provozní s.r.o., se sídlem 9. května 40, Ruda
nad Moravou, IČO 28630351 z důvodu výlučného majetkového práva v této osobě (zákon
137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, § 18 odst. 1 písm. j), zadavatel Obec Ruda nad Mor.
129/Z/11 – uzavření smlouvy mezi Základní školou Ruda nad Moravou, okres Šumperk a Telefónica
Czech Republic na umístění antény a dalších technologií na střeše a v prostorách budovy
ZŠ Ruda nad Moravou

Zastupitelstvo neschvaluje:
130/Z/11 – dle § 23 odst. 4 a § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání výjimku z počtu žáků v Základní škole a Mateřské škole Hrabenov v součásti základní škola

Zastupitelstvo bere na vědomí:
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131/Z11 – informace o aktuálním situaci k 31. 8. 2011 ve společnosti Rudská provozní s.r.o. se sídlem
9. května 40, Ruda nad Moravou
132/Z/11 – předložení písemné žádosti šesti zastupitelů o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou, na kterém se bude projednávat odvolání z funkce starosty,
místostarostky a tří členů rady obce

Zapsala: Jana Léharová

Ověřovatelé:

Jan Hladil
Pavel Morong

Mgr. Iva Kleinová
místostarostka obce

Oldřich Tanert
starosta obce
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