Zápis z jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 7 konaného dne
29. 9. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu „Na Záložně“ v Rudě nad
Moravou
Přítomni: 14 členů zastupitelstva, od bodu Ad 2 MVDr. Homola – počet 15 členů zastupitelstva
Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Kontrola usnesení č. 6/2011 z veřejného zasedání ZO ze dne 14. 9. 2011
Zpráva o činnosti rady obce ze dne 20. 9. 2011 (č.20/2011)
Odvolání z funkce starosty, místostarostky a tří členů rady obce

Ad1/Úvod
Zasedání zahájil starosta obce p. Oldřich Tanert a konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva,
které je tedy usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem a nechal o něm hlasovat.
Hlasováno: pro 14 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
Přečtením návrhu usnesení byl navržen PaedDr. Milan Tichý.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 1
Jako ověřovatele zápisu navrhl starosta p. Jaromíra Kotraše a Ing. Pavla Suchánka.
Vyhotovením zápisu pověřil starosta pí Janu Léharovou – pracovnici obce.
Hlasováno: pro 12 proti 0 zdržel se 2
Zastupitelstvo obce schvaluje přečtením návrhu usnesení PaedDr. Tichého, jako ověřovatele
zápisu z dnešního jednání schvaluje p. Kotraše a Ing. Suchánka.

Ad2/ Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení č. 6/2011 z veřejného zasedání ZO ze dne 14. 9. 2011 přednesl starosta obce.
Diskuse:
- Mgr. Hoffmannová – požaduje vysvětlení přímo od p. starosty na otázku – jaké budou
konečné náklady na akci „Oprava a rekonstrukce budovy OÚ Ruda nad Moravou“
v souvislosti s článkem, který vyšel v místních novinách „Naše obec“ č. 05 a následně s výší
rozpočtové změny č. 3.
V 17.07 hodin se dostavil na jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou MVDr. Miroslav Homola
– počet členů zastupitelstva je 15.
-

Starosta – tato otázka se nevztahuje ke kontrole usnesení č. 6/2011, proto na ni odpovím
později
Další dotazy ani připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 14 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení č. 6/2011.
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Ad/3 Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady obce přečetla místostarostka Mgr. Iva Kleinová. Rada obce se sešla dne 20. 9.
2011. Z tohoto jednání byl vyhotoven zápis, který mají zastupitelé k dispozici.
Diskuse:
- Mgr. Hoffmannová – jaký podíl ve výdajích rozpočtu obce bude činit dofinancování dotace
z Programu rozvoje venkova (SZIF) na projekt „Zázemí pro děti i komunitní život v místní
části Hrabenov“, požadovaná dotace ve výši 238.050,- Kč
- Místostarostka – podíl obce bude činit 10% z této částky
- PaedDr. Tichý – tento podíl se zapracuje do rozpočtu obce až na rok 2012
Další dotazy ani připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 15 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce.

Ad4/ Odvolání z funkce starosty, místostarostky a tří členů rady obce
Místostarostka Mgr. Kleinová oznámila, že na žádost šesti členů zastupitelstva ze dne 15. 9. 2011 bylo
svoláno toto mimořádné jednání ZO, ve kterém požadují odvolání starosty, místostarostky a tří členů
rady z funkcí.
Mgr. Kleinová poté předala slovo PaedDr. Tichému, který zahájil hlasování.
PaedDr. Tichý přednesl návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odvolání p. Oldřicha Tanerta z funkce starosty obce Ruda nad Moravou.
Hlasováno: pro 7 proti 8 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce neschvaluje odvolání p. Oldřicha Tanerta z funkce starosty obce Ruda nad
Moravou.
PaedDr. Tichý přednesl návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odvolání Mgr. Ivy Kleinové z funkce místostarostky obce Ruda nad
Moravou.
Hlasováno: pro 0 proti 8 zdržel se 7
Zastupitelstvo obce neschvaluje odvolání Mgr. Ivy Kleinové z funkce místostarostky obce Ruda
nad Moravou.
PaedDr. Tichý přednesl návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odvolání PaedDr. Milana Tichého z funkce člena rady obce Ruda nad
Moravou.
Hlasováno: pro 0 proti 7 zdržel se 8
Zastupitelstvo obce neschvaluje odvolání PaedDr. Milana Tichého z funkce člena rady obce
Ruda nad Moravou.
PaedDr. Tichý přednesl návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odvolání p. Jana Hladila z funkce člena rady obce Ruda nad Moravou.
Hlasováno: pro 0 proti 7 zdržel se 8
Zastupitelstvo obce neschvaluje odvolání p. Jana Hladila z funkce člena rady obce Ruda nad
Moravou.
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PaedDr. Tichý přednesl návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odvolání p. Petra Pavelka z funkce člena rady obce Ruda nad Moravou.
Hlasováno: pro 0 proti 6 zdržel se 9
Zastupitelstvo obce neschvaluje odvolání p. Petra Pavelka z funkce člena rady obce Ruda nad
Moravou.
Diskuse:
- P. Morong – poblahopřál znovuzvoleným zastupitelům
- Starosta – podal vysvětlení k otázce „Oprava a rekonstrukce budovy OÚ Ruda nad Moravou“
Starosta na základě žádosti některých členů zastupitelstva předložil návrh na vyhlášení pětiminutové
přestávky.
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 4
Zastupitelstvo obce vyhlašuje přestávku v jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou na
dobu pět minut – 17.22 hodin.
V 17.27 hodin starosta obce p. Oldřich Tanert zahájil jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou.
Diskuse:
- P. Morong – žádá p. Pavelka o podání informací k hospodaření Rudské provozní s.r.o.
- P. Pavelek – ztráta v hospodaření činí cca 400.000,- Kč (v této částce je zahrnut i zápočet za
vozový park), proběhly organizační změny (výpověď z pracovního poměru pro p. Pavelka,
snížení platů a zkrácení úvazku u zaměstnanců), dále se budou provádět práce na hasičské
zbrojnici v Rudě nad Moravou (bývalá kotelna ZŠ Ruda) a je zajištěna práce pro Kameníček
a.s.
K danému tématu dále diskutovali: p. Hladil, p. Tanert, p. Janíček, p. Symerský, Mgr. Kleinová, p.
Kotraš, PaedDr. Tichý, pí Sündermannová.
V dalším jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou zastupitelé odpovídali na tyto otázky z řad
občanů:
- proč bylo svoláno toto mimořádné ZO
- kdy se začne s budováním kanalizace
- nutnost vybudování chodníku v Olšanské ulici
- zahájení a ukončení provozu koupaliště
- proč budovat autobusové zastávky
- lépe nastavit rozpočet
- územní plán a jeho schválení
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou skončeno v 18.15 hodin.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 7/2011
konaného dne 29. 9. 2011
v sále Kulturního domu „Na Záložně“ v Rudě nad Moravou

Zastupitelstvo obce schvaluje:
133/Z/11 – program dnešního jednání
134/Z/11 – jako ověřovatele dnešního jednání Ing. Pavla Suchánka a p. Jaromíra Kotraše,
vypracováním usnesení PaedDr. Milana Tichého
135/Z/11 – kontrolu usnesení č. 6/2011
136/Z/11 – zprávu o činnosti rady obce
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
137/Z/11 – odvolání p. Oldřicha Tanerta z funkce starosty obce Ruda nad Moravou
138/Z/11 – odvolání Mgr. Ivy Kleinové z funkce místostarostky obce Ruda nad Moravou
139/Z/11 – odvolání PaedDr. Milana Tichého z funkce člena rady obce Ruda nad Moravou
140/Z/11 – odvolání p. Jana Hladila z funkce člena rady obce Ruda nad Moravou
141/Z/11 – odvolání p. Petra Pavelka z funkce člena rady obce Ruda nad Moravou

Zapsala: Jana Léharová

Ověřovatelé:

Jaromír Kotraš
Ing. Pavel Suchánek

Mgr. Iva Kleinová
místostarostka obce

Oldřich Tanert
starosta obce
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