Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne
13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu „Na Záložně“ v Rudě
nad Moravou
Přítomni: 13 členů zastupitelstva
Omluveni: p. Symerský, MVDr. Homola
Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Kontrola usnesení č. 8/2011 z veřejného zasedání ZO ze dne 15. 11. 2011
Zpráva o činnosti rady obce ze dne 28. 11. 2011 (č. 24/2011)
Rozpočtová změna č. 6 k 30. 11. 2011 v příjmech a výdajích rozpočtu Obce Ruda nad Moravou viz příloha
5. Různé:
a) rozpočtové provizorium ve výši 3/12 ročního rozpočtu Obce Ruda nad Moravou roku 2011 na
období leden – březen 2012
b) složení hlavní inventarizační komise – návrh: Tanert Oldřich – předseda, členové – Mgr.
Kleinová Iva, Léharová Jana, PaedDr. Tichý Milan, Ing. Suchánek Pavel, složení likvidační
komise – návrh: Hladil Jan – předseda, členové – Kotraš Jaromír, Pavelek Petr, MUDr.
Banková Eva, Štencl Lubomír, složení dílčích inventarizačních komisí – viz příloha
c) „Vyhodnocení preventivně výchovných akcí obce Ruda nad Moravou za rok 2011 na základě
schváleného plánu k zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany
obce Ruda nad Moravou“
d) „Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na rok 2012 obce Ruda nad
Moravou“
e) žádost 14 občanů z ulice Dlouhá v Rudě nad Moravou o projednání nového dopravního
značení na ulici Dlouhá v Rudě nad Moravou
f) žádost 14 občanů z ulice Dlouhá v Rudě nad Moravou o umístění zábrany na místní
komunikaci p. č. 753/5 v k. ú. Ruda nad Moravou

Ad1/ Úvod
Zasedání zahájil starosta obce p. Oldřich Tanert a konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva,
které je tedy usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem dnešního jednání a nechal o něm hlasovat.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
Starosta požádal o zařazení do programu dnešního jednání ZO tyto body:
g) vnitroorganizační směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku, odpisový plán č. 2/2011
h) darovací smlouva mezi Obcí Ruda nad Moravou (dárce) a Rudskou provozní s.r.o.
(obdarovaný) týkající se movitého majetku
i) smlouva o dílo Dodatek č. 2 mezi Obcí Ruda nad Moravou a VZ PROJEKT Ing. Zouhar
Vladimír, Pod Senovou 46 b, Šumperk, který nahrazuje v plném znění původní smlouvu a
dodatek č. 1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní a
stavební řízení na stavbu „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou“ v k. ú. Ruda nad
Moravou, Hrabenov, Hostice, Bartoňov a Radomilov
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j)

k)

l)
m)
n)

o)
p)
q)
r)

smlouva o dílo (zpracování žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP) mezi Obcí Ruda nad
Moravou a společnosti TIZZI, s.r.o., Jiráskova 1097/29, Kroměříž, zastoupenou jednatelem p.
Janem Klechem. Předmětem smlouvy je zpracování žádosti o poskytnutí dotace z operačního
programu Životního prostředí a sestavení projektu dle postupů a osnov platných pro
předkládání žádosti pro realizaci investiční akce „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad
Moravou“
smlouva o dílo (technická příprava a poradenství v rámci projektu) mezi Obcí Ruda nad
Moravou a společností TIZZI, s.r.o., Jiráskova 1097/29, Kroměříž, zastoupenou p. Janem
Klechem. Předmětem smlouvy jsou činnosti spojené s technickou pomocí pro objednatele na
akci „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou“
smlouva o dílo mezi Obcí Ruda nad Moravou a Ing. Lenkou Štajnerovou, Dělnická 257,
Bystřice pod Hostýnem. Předmětem smlouvy je zhotovení finanční analýzy a odborného
posudku podle metodiky OPŽP na akci „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou“
mandátní smlouva č. 337M/2011 mezi CPS consulting, s.r.o., Havanská 22/194, Praha 7 –
Bubeneč a Obcí Ruda nad Moravou. Předmětem smlouvy je provedení a zajištění přípravy a
průběh veřejné zakázky „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou“ – TDI
mandátní smlouva č. 338M/2011 mezi CPS consulting, s.r.o., Havanská 22/194, Praha 7 –
Bubeneč a Obcí Ruda nad Moravou. Předmětem smlouvy je provedení a zajištění přípravy a
průběh veřejné zakázky „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou“ – zhotovitel
stavby
návrh členů (za zřizovatele) do školské rady ZŠ Ruda nad Moravou
návrh členů do finančního výboru
směnná smlouva mezi obcí Ruda nad Moravou a TJ Tatran Ruda
obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o místním poplatku ze vstupného

Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zařadit do programu dnešního jednání ZO obce Ruda nad
Moravou body 5/g, 5/h, 5/i, 5/j, 5/k, 5/l, 5/m, 5/n, 5/o, 5/p, 5/q, 5/r.
Přečtením návrhu usnesení byl navržen PaedDr. Milan Tichý.
Hlasováno: pro 12 proti 0 zdržel se 1
Jako ověřovatele zápisu navrhl starosta p. Josefa Janíčka a Mgr. Zdeňka Klimeše.
Vyhotovením zápisu pověřil starosta pí Janu Léharovou – pracovnici obce.
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 2
Zastupitelstvo obce schvaluje přečtením návrhu usnesení PaedDr. Milana Tichého, jako
ověřovatele zápisu z dnešního jednání ZO schvaluje p. Josefa Janíčka a Mgr. Zdeňka Klimeše.

Ad2 /Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení č. 8/2011 z veřejného zasedání ZO ze dne 15. 11. 2011 přednesl starosta obce.
Diskuse:
- Mgr. Hoffmannová – opravit (doplnit) v zápise ZO ze dne 15. 11. 2011 – omluveni: p.
Symerský
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení č. 8/2011 ze dne 15. 11. 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 28. 11.
2011. Z tohoto jednání byl vyhotoven zápis, který mají zastupitelé k dispozici.
Diskuse:
- Mgr. Hoffmannová – proč se vybírá záloha za pronájem kulturních domů jen u některých
uživatelů
- Mgr. Kleinová – záloha se vybírá jen při konání diskoték
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce Ruda nad Moravou.

Ad4/ Rozpočtová změna č. 6
S rozpočtovou změnou č. 6 seznámila přítomné ekonomka pí Jana Léharová.
Diskuse:
- p. Morong – proč jsou navýšeny výdaje za služby na komunikacích a na hřbitově, jaké práce
proběhly na bývalé kotelně ZŠ Ruda (SDH Ruda)
- starosta – rezerva na plužení v zimních měsících, práce na hřbitově ve Štědrákové Lhotě a na
bývalé kotelně pokračují práce na rekonstrukci
- Mgr. Hoffmannová – jak pokračují práce na opravách ATS Hostice
- p. Pavelek – stav se stabilizoval, ATS funguje a výměna ventilů proběhne až příští rok
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 2
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 6 k 30. 11. 2011 v příjmech a výdajích
rozpočtu Obce Ruda nad Moravou.
Z: ekonomka
T: 20. 12. 2011

Ad5/ Různé
a) Rozpočtové provizorium na leden – březen 2012
S návrhem rozpočtového provizoria na leden – březen 2012 seznámila přítomné tajemnice pí
Miroslava Šufanová.
Diskuse:
- p. Morong – proč provizorium, již mohl být předložen návrh na rozpočet na rok 2012
- starosta – nejsou k dispozici podklady pro návrh rozpočtu na rok 2012
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium Obce Ruda nad Moravou na leden –
březen 2012 ve výši 3/12 ročního rozpočtu obce Ruda nad Moravou roku 2011.
Z: ekonomka
T: 31. 3. 2011
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b) Složení hlavní inventarizační komise, likvidační komise a složení dílčích inventarizačních
komisí
Návrh na složení hlavní inventarizační komise, likvidační komise a složení dílčích inventarizačních
komisí přednesla tajemnice pí Šufanová.
Hlasování pro hlavní inventarizační komisi ve složení Tanert Oldřich – předseda, členové – Mgr.
Kleinová Iva, Léharová Jana, PaedDr. Tichý Milan, Ing. Suchánek Pavel.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje hlavní inventarizační komisi ve složení: Tanert Oldřich –
předseda, členové – Mgr. Kleinová Iva, Léharová Jana, PaedDr. Tichý Milan, Ing. Suchánek
Pavel.
Z: pí Valentová
T: 31. 12. 2011
Hlasování pro likvidační komisi ve složení návrh: Hladil Jan – předseda, členové – Kotraš Jaromír,
Pavelek Petr, MUDr. Banková Eva, Štencl Lubomír.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje likvidační komisi ve složení: Hladil Jan – předseda, členové –
Kotraš Jaromír, Pavelek Petr, MUDr. Banková Eva, Štencl Lubomír.
Z: pí Valentová
T: 31. 12. 2011
Hlasování pro dílčí inventarizační komise ve složení - viz příloha.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje dílčí inventarizační komise ve složení: viz příloha.
Z: pí Valentová
T: 31. 12. 2011
c) Vyhodnocení preventivně výchovných akcí obce Ruda nad Moravou za rok 2011 na
úseku požární ochrany
S vyhodnocením preventivně výchovných akcí za rok 2011 na úseku požární ochrany seznámila
přítomné místostarostka Mgr. Kleinová.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje „Vyhodnocení preventivně výchovných akcí obce Ruda nad
Moravou za rok 2011 na základě schváleného plánu k zabezpečení preventivně výchovné
činnosti na úseku požární ochrany obce Ruda nad Moravou“
Z: tajemnice
T: 20. 12. 2011
d) Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na rok 2012
S plánem preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na rok 2012 seznámila přítomné
místostarostka Mgr. Kleinová.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na
rok 2012 obce Ruda nad Moravou“
Z: tajemnice
T: 20. 12. 2011
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e) Žádost 14 občanů o projednání dopravního značení na ulici Dlouhá v Rudě nad
Moravou
Se žádostí občanů seznámil přítomné předseda komise pro rozvoj obce p. Lubomír Štencl.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost občanů o změnu dopravního značení na ulici Dlouhá
v Rudě nad Moravou a pověřuje komisi pro rozvoj obce dořešením žádosti.
Z: předseda komise pro rozvoj obce
T: příští zasedání komise
f) Žádost 14 občanů z ulice Dlouhá v Rudě nad Moravou o umístění zábrany na místní
komunikaci p. č. 753/5 v k. ú. Ruda nad Moravou
Se žádostí občanů seznámil přítomné předseda komise pro rozvoj obce p. Lubomír Štencl a
informoval, že se tímto bude komise pro rozvoj obce zabývat ve spolupráci s policií, hasiči a
záchranáři.
Diskuse:
- p. Makáň – upozornil, že zábrana bude odemykatelná
K tématu dále diskutovali: p. Janíček, Mgr. Klimeš, Ing. Havlíčková, p. Makáň, Mgr. Kleinová, Mgr,
Hoffmannová, p. Tanert, p. Rulíšek J., Ing. Bank, pí. Račáková
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost 14 občanů z ulice Dlouhá v Rudě nad Moravou o
umístění zábrany na místní komunikaci p. č. 753/5 v k. ú. Ruda nad Moravou a pověřuje komisi
pro rozvoj obce dořešením žádosti.
Z: předseda komise pro rozvoj obce
T: příští zasedání komise
g) Vnitroorganizační směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku, odpisový plán č.
2/2011
S vnitroorganižační směrnicí pro odepisování majetku č. 2/2011 seznámila přítomné pí Léharová.
Hlasováno: pro 12 proti 0 zdržel se 0 (nepřítomen Mgr. Klimeš)
Zastupitelstvo obce schvaluje vnitroorganizační směrnici pro odpisování dlouhodobého
majetku, odpisový plán č. 2/2011
Z: ekonomka
T: 31. 12. 2011
h) Darovací smlouva mezi Obcí Ruda nad Moravou (dárce) a Rudskou provozní s.r.o.
(obdarovaný) týkající se movitého majetku viz příloha, smlouvu vypracovala JUDr.
Šubrtová
S darovací smlouvou seznámil přítomné starosta obce p. Tanert.
K tématu diskutovali: p. Kotraš. p. Tanert. pí Léharová
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 2
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Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouva mezi Obcí Ruda nad Moravou (dárce) a
Rudskou provozní s.r.o. (obdarovaný) týkající se movitého majetku - viz příloha a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Z: starosta
T: 31. 12. 2011
i) Smlouva o dílo Dodatek č. 2 mezi Obcí Ruda nad Moravou a VZ PROJEKT Ing. Zouhar
Vladimír, Pod Senovou 46 b, Šumperk, který nahrazuje v plném znění původní smlouvu
a dodatek č. 1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní a
stavební řízení na stavbu „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou“ v k. ú.
Ruda nad Moravou, Hrabenov, Hostice, Bartoňov a Radomilov
Předseda pro rozvoj obce p. Štencl informoval přítomné s podmínkami pro získání dotace na
kanalizaci.
Místostarostka Mgr. Kleinová seznámila přítomné se Smlouvou o dílo Dodatkem č. 2.
K tématu diskutovali: p. Kotraš. Mgr. Kleinová, PaedDr. Tichý
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo Dodatek č. 2 mezi Obcí Ruda nad Moravou a VZ
PROJEKT Ing. Zouhar Vladimír, Pod Senovou 46 b, Šumperk, který nahrazuje v plném znění
původní smlouvu a dodatek č. 1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace
pro územní a stavební řízení na stavbu „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou“ v k.
ú. Ruda nad Moravou, Hrabenov, Hostice, Bartoňov a Radomilov a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Z: starosta
T: 31. 12. 2011
j) Smlouva o dílo (zpracování žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP) mezi Obcí Ruda nad
Moravou a společnosti TIZZI, s.r.o., Jiráskova 1097/29, Kroměříž, zastoupenou
jednatelem p. Janem Klechem. Předmětem smlouvy je zpracování žádosti o poskytnutí
dotace z operačního programu Životního prostředí a sestavení projektu dle postupů a
osnov platných pro předkládání žádosti pro realizaci investiční akce „Kanalizace
splašková a ČOV Ruda nad Moravou“
Místostarostka Mgr. Kleinová seznámila přítomné se smlouvou o dílo.
K tématu diskutovali: p. Kotraš, Mgr. Kleinová, PaedDr. Tichý
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo (zpracování žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP)
mezi Obcí Ruda nad Moravou a společnosti TIZZI, s.r.o., Jiráskova 1097/29, Kroměříž,
zastoupenou jednatelem p. Janem Klechem. Předmětem smlouvy je zpracování žádosti o
poskytnutí dotace z operačního programu životního prostředí a sestavení projektu dle postupů a
osnov platných pro předkládání žádosti pro realizaci investiční akce „Kanalizace splašková a
ČOV Ruda nad Moravou“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
Z: starosta
T: 31. 12. 2011
k) Smlouva o dílo (technická příprava a poradenství v rámci projektu) mezi Obcí Ruda nad
Moravou a společností TIZZI, s.r.o., Jiráskova 1097/29, Kroměříž, zastoupenou p.
Janem Klechem. Předmětem smlouvy jsou činnosti spojené s technickou pomocí pro
objednatele na akci „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou“
Místostaroska Mgr. Kleinová seznámila přítomné se smlouvou o dílo.
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K tématu diskutovali: p. Kotraš, Mgr. Kleinová, PaedDr. Tichý, p. Štencl
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo (technická příprava a poradenství v rámci
projektu) mezi Obcí Ruda nad Moravou a společností TIZZI, s.r.o., Jiráskova 1097/29,
Kroměříž, zastoupenou p. Janem Klechem. Předmětem smlouvy jsou činnosti spojené
s technickou pomocí pro objednatele na akci „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou“
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Z: starosta
T: 31. 12. 2011
l) Smlouva o dílo mezi Obcí Ruda nad Moravou a Ing. Lenkou Štajnerovou, Dělnická 257,
Bystřice pod Hostýnem. Předmětem smlouvy je zhotovení finanční analýzy a odborného
posudku podle metodiky OPŽP na akci „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad
Moravou“
Místostarostka Mgr. Kleinová seznámila přítomné se smlouvou o dílo.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Ruda nad Moravou a Ing. Lenkou
Štajnerovou, Dělnická 257, Bystřice pod Hostýnem. Předmětem smlouvy je zhotovení finanční
analýzy a odborného posudku podle metodiky OPŽP na akci „Kanalizace splašková a ČOV
Ruda nad Moravou“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
Z: starosta
T: 31. 12. 2011
m) Mandátní smlouva č. 337M/2011 mezi CPS consulting, s.r.o., Havanská 22/194, Praha 7 –
Bubeneč a Obcí Ruda nad Moravou. Předmětem smlouvy je provedení a zajištění
přípravy a průběh veřejné zakázky „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou“
Místostarostka Mgr. Kleinová seznámila přítomné s Mandátní smlouvou č. 337/M/2011.
K tématu diskutovali: p. Kotraš, Mgr. Kleinová, PaedDr. Tichý, p. Štencl
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce shvaluje Mandátní smlouvu č. 337M/2011 mezi CPS consulting, s.r.o.,
Havanská 22/194, Praha 7 – Bubeneč a Obcí Ruda nad Moravou. Předmětem smlouvy je
provedení a zajištění přípravy a průběh veřejné zakázky „Kanalizace splašková a ČOV Ruda
nad Moravou“ - TDI a pověřuje starostu jejím podpisem.
Z: starosta
T: 31. 12. 2011
n) Mandátní smlouva č. 338M/2011 mezi CPS consulting, s.r.o., Havanská 22/194, Praha 7 –
Bubeneč a Obcí Ruda nad Moravou. Předmětem smlouvy je provedení a zajištění
přípravy a průběh veřejné zakázky „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou“
– zhotovitel stavby
Místostarostka Mgr. Kleinová seznámila přítomné s Mandátní smlouvou č. 338/M/2011.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje Mandátní smlouvu č. 338M/2011 mezi CPS consulting, s.r.o.,
Havanská 22/194, Praha 7 – Bubeneč a Obcí Ruda nad Moravou. Předmětem smlouvy je
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provedení a zajištění přípravy a průběh veřejné zakázky „Kanalizace splašková a ČOV Ruda
nad Moravou“ – zhotovitel stavby a pověřuje starostu jejím podpisem.
Z: starosta
T: 31. 12. 2011
Místostarostka obce Mgr. Kleinová navrhuje pověřit nejméně tři osoby určené jednáním ve věci
projekt kanalizace.
Starosta obce navrhuje tyto osoby: Mgr. Iva Kleinová, p. Lubomír Štencl a p. Oldřich Tanert
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zástupce Obce Ruda nad Moravou pro jednání ve věci
investiční akce „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou“ Mgr. Ivu Kleinovou, p.
Lubomíra Štencla a p. Oldřicha Tanerta. Jednání ve výše uvedené věci se musí zúčastnit vždy
nejméně dvě pověřené osoby.
Z: starosta, místostarostka, p. Štencl
T: průběžně
o) Návrh členů (za zřizovatele) do školské rady ZŠ Ruda nad Moravou
Ředitel ZŠ Ruda nad Moravou Mgr. Klimeš seznámil přítomné s návrhem členů za zřizovatele do
školské rady ZŠ Ruda nad Moravou ve složení: pí. Léharová, p. Basler, Ing. Rýznar
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje členy do školské rady ZŠ Ruda nad Moravou ve složení: pí.
Léharová, p. Basler a Ing. Rýznar.
p) Návrh členů do finančního výboru
Předseda finančního výboru p. Morong seznámil přítomné s návrhem nového složení FV:
- odstupuje MUDr. Eva Banková
- nový člen – Ing. Ivan Bank
- nový člen – Ing. Vladislav Rulíšek
Hlasování pro odstoupení MUDr. Bankové.
Hlasováno: pro 9 proti 0 zdržel se 4
Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení MUDr. Evy Bankové z finančního výboru k 13. 12.
2011.
Hlasování pro Ing. Banka.
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 2
Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Ivana Banka členem finančního výboru.
Hlasování pro Ing. Rulíška.
Hlasováno: pro 5 proti 4 zdržel se 4
Neschválené usnesení.
Ing. Bank navrhuje svoje odstoupení z FV, p. Morong souhlasí.
Hlasování pro odstoupení Ing. Banka z finančního výboru.
Hlasováno: pro 7 proti 0 zdržel se 6
Neschválené usnesení.
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Předseda FV p. Morong navrhuje p. Martina Ševčíka členem FV.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje p. Martina Ševčíka členem finančního výboru.
q) Směnná smlouva mezi Obcí Ruda nad Moravou a TJ Tatran Ruda
K tématu diskutovali: Mgr. Kleinová, p. Tanert, p. Štencl, p. Janíček, Ing. Bank, Mgr. Klimeš, pí
Sündermannová, p. Zatloukal, Ing. Rulíšek, MUDr. Banková, Mgr. Hoffmannová, p. Kotraš
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Pokud nedojde k podpisu směnné smlouvy, Zastupitelstvo Obce Ruda nad Moravou pověřuje
radu obce dořešením směnné smlouvy mezi Obcí Ruda nad Moravou a TJ Tatran Ruda do 19.
12. 2011. V případě, že se obě zúčastněné strany nedomluví, zastupitelstvo obce pověřuje radu
obce, aby přijala zásadní opatření týkající se přístavby tělocvičny v Rudě nad Moravou.
Z: rada obce
T: 19. 12. 2011
r) Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o místním poplatku ze vstupného od 1. 1. 2012
S návrhem obecně závazné vyhlášky č. 7/2011, o místním poplatku ze vstupného seznámil přítomné
p. Libor Šíp.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011, o místním poplatku ze
vstupného s účinností od 1. 1. 2012.
Z: tajemnice
T: 14. 12. 2011
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou skončeno v 19.18 hodin.
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9/2011
konaného dne 13. 12. 2011
v sále Kulturního domu „Na Záložně“ v Rudě nad Moravou

Zastupitelstvo obce schvaluje:
162/Z/11 – program dnešního jednání
163/Z/11 – jako ověřovatele dnešního jednání p. Josefa Janíčka a Mgr. Zdeňka Klimeše,
vypracováním usnesení PaedDr. Milana Tichého
164/Z/11 – kontrolu usnesení č. 8/2011
165/Z/11 – zprávu o činnosti rady obce
166/Z/11 – rozpočtovou změnu č. 6 k 30.11. 2011 v příjmech a výdajích rozpočtu Obce Ruda nad
Moravou
167/Z/11 – rozpočtové provizorium ve výši 3/12 ročního rozpočtu Obce Ruda nad Moravou roku
2011 na období leden – březen 2012
168/Z/11 – složení hlavní inventarizační komise pro inventarizaci majetku a závazků Obce Ruda
nad Moravou k 31. 12. 2011: Oldřich Tanert – předseda, členové – Mgr. Iva Kleinová,
Jana Léharová, PaedDr. Milan Tichý, Ing. Pavel Suchánek
169/Z/11 – složení likvidační komise pro inventarizaci majetku a závazků Obce Ruda nad Moravou
k 31. 12. 2011: Jan Hladil – předseda, členové – Jaromír Kotraš, Petr Pavelek, MUDr. Eva
Banková, Lubomír Štencl
170/Z/11 – složení dílčích inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Obce Ruda nad Moravou
k 31. 12. 2011 – viz příloha
171/Z/11 – Vyhodnocení preventivně výchovných akcí obce Ruda nad Moravou za rok 2011 na úseku
požární ochrany
172/Z11 – Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na rok 2012 obce Ruda nad
Moravou
173/Z/11 – vnitroorganizační směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku č. 2/2011, odpisový
plán
174/Z/11 – darovací smlouvu mezi Obcí Ruda nad Moravou (dárce) a Rudskou provozní s. r. o. se
sídlem 9. května 40, Ruda nad Moravou (obdarovaný) týkající se movitého majetku.
Současně ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy
175/Z/11 - smlouvu o dílo Dodatek č. 2 mezi Obcí Ruda nad Moravou a VZ PROJEKT Ing. Zouhar
Vladimír, Pod Senovou 46b, Šumperk, který nahrazuje v plném znění původní smlouvu
a dodatek č. 1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní
a stavební řízení na stavbu „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou“ v k. ú.
Ruda nad Moravou, Hrabenov, Hostice, Bartoňov a Radomilov. Současně ZO pověřuje
starostu podpisem smlouvy
176/Z/11 - smlouvu o dílo (zpracování žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP) mezi Obcí Ruda nad
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Moravou a společností TIZZI, s.r.o., Jiráskova 1097/29, Kroměříž, zastoupenou p. Janem
Klechem. Předmětem smlouvy je zpracování žádosti o poskytnutí dotace z operačního
programu Životního prostředí a sestavení projektu dle postupů a osnov platných pro předkládání žádosti pro realizaci investiční akce „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad
Moravou“. Současně ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy
177/Z/11 – smlouvu o dílo (technická příprava a poradenství v rámci projektu) mezi Obcí Ruda nad
Moravou a společností TIZZI, s.r.o., Jiráskova 1097/29, Kroměříž, zastoupenou p. Janem
Klechem. Předmětem smlouvy jsou činnosti spojené s technickou pomocí pro objednatele
na akci „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou“. Současně ZO pověřuje
starostu podpisem smlouvy
178/Z/11 – smlouvu o dílo mezi Obcí Ruda nad Moravou a Ing. Lenkou Štajnerovou, Dělnická 257,
Bystřice pod Hostýnem. Předmětem smlouvy je zhotovení finanční analýzy a odborného
posudku podle metodiky OPŽP na akci „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou“. Současně ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy
179/Z/11 – mandátní smlouvu č. 337M/2011 mezi CPS consulting s.r.o., Havanská 22/194, Praha 7 –
Bubeneč a Obcí Ruda nad Moravou. Předmětem smlouvy je provedení a zajištění přípravy
a průběh veřejné zakázky „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou“ – TDI.
Současně ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy
180/Z/11 – mandátní smlouvu č. 338M/2011 mezi CPS consulting, s.r.o., Havanská 22/194, Praha 7 –
Bubeneč a Obcí Ruda nad Moravou. Předmětem smlouvy je provedení a zajištění přípravy
a průběh veřejné zakázky „Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou“ – zhotovitel
stavby. Současně ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy
181/Z/11 – jako zástupce Obce Ruda nad Moravou pro jednání ve věci investiční akce „Kanalizace
splašková a ČOV Ruda nad Moravou“ Mgr. Ivu Kleinovou, p. Lubomíra Štencla a p.
Oldřicha Tanerta. Jednání ve výše uvedené věci se musí zúčastnit vždy nejméně dvě
pověřené osoby
182/Z/11 – za zřizovatele členy školské rady ZŠ Ruda nad Moravou pí Janu Léharovou, p. Petra
Baslera a Ing. Jana Rýznara
183/Z/11 – odstoupení MUDr. Evy Bankové z finančního výboru Obce Ruda nad Moravou k 13.12.
2011
183/Z/11 – Ing. Ivana Banka členem finančního výboru Obce Ruda nad Moravou
184/Z/11 – p. Martina Ševčíka členem finančního výboru Obce Ruda nad Moravou
185/Z/11 – Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011, o místním poplatku ze vstupného, účinnost od
1. 1. 2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

186/Z/11 – žádost 14 občanů z ulice Dlouhá v Rudě nad Moravou o projednání nového dopravního
značení na ulici Dlouhá v Rudě nad Moravou a pověřuje komisi pro rozvoj obce dořešením žádosti
187/Z/11 – žádost 14 občanů z ulice Dlouhá v Rudě nad Moravou o umístění zábrany na místní
komunikaci p. č. 753/5 v k. ú. Ruda nad Moravou a pověřuje komisi pro rozvoj obce
dořešením žádosti
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Zastupitelstvo obce pověřuje:

188/Z/11 – radu obce dořešením směnné smlouvy mezi Obcí Ruda nad Moravou a TJ Tatran Ruda do
19. 12. 2011 a v případě neakceptování zastupitelstvem schválené smlouvy, ZO pověřuje
radu obce přijetím zásadních opatření týkajících se přístavby tělocvičny v Rudě nad
Moravou

Neschválená usnesení:

189/Z/11 – Ing. Vladislav Rulíšek člen finančního výboru Obce Ruda nad Moravou
190/Z/11 – odstoupení Ing. Ivana Banka z finančního výboru Obce Ruda nad Moravou

Zapsala: Jana Léharová

Ověřovatelé:

Josef Janíček
Mgr. Zdeněk Klimeš

Mgr. Iva Kleinová
místostarostka obce

Oldřich Tanert
starosta obce
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