Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 10 konaného dne
28. 02. 2012 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu „Na Záložně“ v Rudě
nad Moravou

Přítomni: 13 členů zastupitelstva
Omluveni: MVDr. Miroslav Homola, p. Pavel Morong
Starosta obce p. Oldřich Tanert vyzval přítomné k minutě ticha za zesnulého člena Zastupitelstva obce
Ruda nad Moravou a předsedy kontrolního výboru p. Vratislava Symerského.
Na základě § 56 odst. 2 zákona č. 491/2011 S., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů se p. Jan Václavek, bytem Hostice, Ruda nad Moravou stal dnem 20. 02. 2012 členem
Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou.
Přečtením slibu nového člena zastupitelstva obce Ruda nad Moravou byla pověřena tajemnice obce pí
Miroslava Šufanová. P. Jan Václavek po pronesení slova „slibuji“ podepsal text slibu.

Program:
1. Úvod
2. Kontrola usnesení č. 9/2011 z veřejného zasedání ZO ze dne 13. 12. 2011
3. Zpráva o činnosti rady obce ze dne 12. 12. 2011 (č. 25/2011), 19. 12. 2011 (č. 26/2011), 11. 1.
2011 (č. 27/2011), 26. 1. 2012 (č. 28/2012), 8. 2. 2012 (č. 29/2012) a 21. 2. 2012 (č. 30/2012)
4. Návrh rozpočtu obce Ruda nad Moravou na rok 2012 (schodkový)
5. Majetkoprávní vztahy:
a) Prodej pozemku st. p. č. 109/3 v k. ú. Radomilov, zastavěná plocha a nádvoří, 49 m2, záměr
prodeje schválen radou obce dne 28. 11. 2011, záměr prodeje zveřejněn 29. 11. 2011,
navržená prodejní cena 56,-- Kč/1 m2
b) Prodej pozemků v k. ú. Štědrákova Lhota: st. p. č. 38, zastavěná plocha a nádvoří, 147 m2, p.
č. 85/1, zahrada, 357 m2, p. č. 85/2, zahrada, 253 m2, p. č. 85/3, zahrada, 80 m2, p. č. 751,
ostatní plocha, 121 m2, celkem 958 m2, navržená prodejní cena 56,-- Kč/1m2
c) Výkup pozemku v k. ú. Hrabenov, po zplatnění KMD vedena jako p.p. 1330/12, ostatní
plocha, 19 m2, navržená výkupní cena 56,-- Kč/1 m2
d) Směna pozemků, a to část p. p. 623/2, orná půda, část p. p. 758/3, vodní plocha, část p. p.
712/2, ostatní plocha, jejichž vlastníkem je Obec Ruda nad Moravou, celková výměra činí
2 891 m2 (bude odděleno geometrickým plánem) za p.p. 496/1, orná půda, 1623 m2, p. p.
497/2, trvalý travní porost, 209 m2 a ZE 496, bez kultury, 1059 m2, jejichž vlastníkem je Jana
Dvořáková, všechny pozemky jsou v k. ú. Ruda nad Moravou
6. Různé:
a) Výsledky inventarizace majetku a závazků obce Ruda nad Moravou k 31. 12. 2011
b) Hospodářský výsledek Základní školy Ruda nad Moravou, Sportovní 300, Ruda nad Moravou za
rok 2011 – zisk ve výši 8 056,75 Kč (hlavní činnost – 165,75Kč, hospodářská činnost – 7 891,-- Kč),
návrh na převedení hospodářského výsledku: fond odměn 100,-- Kč, rezervní fond 7 956,75 Kč
c) Hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Hrabenov, Hrabenov 175, Ruda nad
Moravou za rok 2011 – přebytek ve výši 18 738,56 Kč, návrh na převedení hospodářského výsledku:
rezervní fond 13 738,56 Kč, fond odměn 5 000,-- Kč
d) Hospodářský výsledek Mateřské školy Ruda nad Moravou, Dlouhá 195, Ruda nad Moravou za rok
2011 – 0,-- Kč
e) Schválení výsledků výběrového řízení na zpracování dokumentace „Územní plán obce Ruda nad
Moravou“
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f) Kronika obce Ruda nad Moravou za rok 2009, kroniku zpracoval Mgr. Josef Sobek
g) Zápis č. 2 z jednání kontrolního výboru obce Ruda nad Moravou ze dne 25. 1. 2012
h) OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj
nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu ze dne 15.
12. 2010, účinnost od 20. 3. 2012
i) Zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „Cyklostezka Ruda nad Moravou“ společnosti
Rudská provozní s.r.o., se sídlem 9. května 40, Ruda nad Moravou, IČ 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 Moravou
j) Nákup energií prostřednictvím aukce
k) členství obce Ruda nad Moravou ve Spolku pro obnovu venkova

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 tento bod:
l) Volba předsedy kontrolního výboru
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelsvo obce schvaluje zařadit do programu dnešního jednání ZO obce Ruda nad
Moravou bod 5/l.
Přečtením návrhu usnesení byl navržen PaedDr. Milan Tichý.
Hlasováno: pro 12 proti 0 zdržel se 1
Jako ověřovatele zápisu navrhl starosta MUDr. Evu Bankovou a p. Libora Šípa
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 MUDr. Evu Bankovou a p. Libora Šípa.

Ad2/ Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení č. 9/2011 z veřejného zasedání ZO ze dne 13. 12. 2011 přednesl starosta obce.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení č. 9/2011 ze dne 13. 12. 2011.

Ad3/ Zpráva o činnosti rady obce
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Zprávu o činnosti rady obce přečetla místostarostka Mgr. Iva Kleinová. Rada obce se sešla dne 12. 12.
2011, 19. 12. 2011, 11. 01. 2012, 26. 01. 2012, 08. 02. 2012 a 21. 02. 2012. Z těchto jednání byly
vyhotoveny zápisy, které mají zastupitelé k dispozici.
Diskutovali: Mgr. Hoffmannová, Mgr. Kleinová, p. Hladil, Mgr. Klimeš, p. Tanert, Ing. Rulíšek,
PaedDr. Tichý
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávy o činnosti rady obce Ruda nad Moravou.

Ad3/ Návrh schodkového rozpočtu obce Ruda nad Moravou na rok 2012
S návrhem schodkového rozpočtu obce Ruda nad Moravou na rok 2012 seznámila přítomné
ekonomka pí. Jana Léharová.
Diskutovali: Mgr. Daňková, p. Kotraš, Ing. Rulíšek, Mgr. Kleinová, Mgr. Hoffmannová, Mgr.
Klimeš, pí Sündermannová
Hlasováno: pro 12 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce Ruda nad Moravou na rok 2012.
Z: ekonomka pí Léharová
T: 8. 3. 2012

Ad4/ Majetkoprávní vztahy
a) Prodej pozemku st. p. č. 109/3 v k. ú. Radomilov, zastavěná plocha a nádvoří, 49 m2,
navržená prodejní cena 56,-- Kč/1 m2, prodej pro Kameníček a.s.
S návrhem prodeje pozemku seznámil přítomné předseda komise pro rozvoj obce p. Lubomír Štencl.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku st. p. č. 109/3 v k. ú. Radomilov, zastavěná plocha
a nádvoří, 49 m2 za prodejní cenu 56,-- Kč/1 m2, prodej pro Kameníček a.s.
Z: p. Ton
T: 30. 4. 2012
b) Prodej pozemků v k. ú. Štědrákova Lhota: st. p. č. 38, zastavěná plocha a nádvoří, 147
m2, p. č. 85/1, zahrada, 357 m2, p. č. 85/2, zahrada, 253 m2, p. č. 85/3, zahrada, 80 m2, p.
č. 751, ostatní plocha, 121 m2, celkem 958 m2, navržená prodejní cena 56,-- Kč/1m2.
S návrhem prodeje pozemků seznámil přítomné p. Lubomír Štencl.
Diskuse:
- p. Kotraš - navrhuje prodej pozemků zařadit do dalšího jednání ZO z důvodu problematického
přístupu k potoku a doporučuje provést místní šetření
Hlasováno: pro 3 proti 9 zdržel se 1
Neschválené usnesení.
c) Výkup pozemku v k. ú. Hrabenov, po zplatnění KMD (katastrální mapa digitalizovaná)
vedena jako p.p. 1330/12, ostatní plocha, 19 m2, navržená výkupní cena 56,-- Kč/1 m2,
výkup od Jana Drexlera
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S návrhem výkupu pozemku seznámil přítomné p. Lubomír Štencl.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje výkup pozemku v k. ú. Hrabenov, po zplatnění KMD (katastrální
mapa digitalizovaná) vedena jako p.p. 1330/12, ostatní plocha, 19 m2 za výkupní cenu 56,-- Kč/1
m2, výkup od Jana Drexlera, Zábřeh.
Z: p. Ton
T: 30. 4. 2012
d) Směna pozemků, a to část p. p. 623/2, orná půda, část p. p. 758/3, vodní plocha, část p. p.
712/2, ostatní plocha, jejichž vlastníkem je Obec Ruda nad Moravou, celková výměra
činí 2 891 m2 (bude odděleno geometrickým plánem) za p.p. 496/1, orná půda, 1623 m2,
p. p. 497/2, trvalý travní porost, 209 m2 a ZE 496, bez kultury, 1059 m2, jejichž
vlastníkem je Jana Dvořáková, Ruda nad Moravou, všechny pozemky jsou v k. ú. Ruda
nad Moravou. Náklady za vyhotovení smlouvy a správní řízení uhradí účastníci rovným
dílem
S návrhem směny pozemků seznámil přítomné p. Lubomír Štencl.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků, a to část p. p. 623/2, orná půda, část p. p. 758/3,
vodní plocha, část p. p. 712/2, ostatní plocha, jejichž vlastníkem je Obec Ruda nad Moravou,
celková výměra činí 2 891 m2 (bude odděleno geometrickým plánem) za p.p. 496/1, orná půda,
1623 m2, p. p. 497/2, trvalý travní porost, 209 m2 a ZE 496, bez kultury, 1059 m2, jejichž
vlastníkem je Jana Dvořáková, Ruda nad Moravou, všechny pozemky jsou v k. ú. Ruda nad
Moravou. Náklady za vyhotovení smlouvy a správní řízení uhradí účastníci rovným dílem.
Z: p. Ton
T: 31. 5. 2012

Ad5/ Různé
a) Výsledky inventarizace majetku a závazků obce Ruda nad Moravou k 31. 12. 2011
Zprávu HIK přečetla ekonomka pí Léharová.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu HIK – inventarizace majetku a závazků obce Ruda nad
Moravou k 31. 12. 2011.
b) Hospodářský výsledek Základní školy Ruda nad Moravou, Sportovní 300, Ruda nad
Moravou za rok 2011 – zisk ve výši 8 056,75 Kč (hlavní činnost – 165,75Kč, hospodářská
činnost – 7 891,-- Kč), návrh na převedení hospodářského výsledku: fond odměn 100,-Kč, rezervní fond 7 956,75 Kč
S hospodářským výsledkem ZŠ Ruda nad Moravou seznámila přítomné tajemnice pí Šufanová.

Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Ruda nad Moravou,
Sportovní 300, Ruda nad Moravou za rok 2011 – zisk ve výši 8 056,75 Kč (hlavní činnost –
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165,75Kč, hospodářská činnost – 7 891,-- Kč), převedení hospodářského výsledku: fond odměn
100,-- Kč, rezervní fond 7 956,75 Kč.
Z: tajemnice
T: 15. 3. 2012
c) Hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Hrabenov, Hrabenov 175, Ruda
nad Moravou za rok 2011 – přebytek ve výši 18 738,56 Kč, návrh na převedení
hospodářského výsledku: rezervní fond 13 738,56 Kč, fond odměn 5 000,-- Kč
S hospodářským výsledkem ZŠ a MŠ Hrabenov seznámila přítomné tajemnice pí. Šufanová
Hlasováno: pro 12 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Hrabenov,
Hrabenov 175, Ruda nad Moravou za rok 2011 – přebytek ve výši 18 738,56 Kč, převedení
hospodářského výsledku: rezervní fond 13 738,56 Kč, fond odměn 5 000,-- Kč.
Z:tajemnice
T: 15. 3. 2012
d) Hospodářský výsledek Mateřské školy Ruda nad Moravou, Dlouhá 195, Ruda nad
Moravou za rok 2011 – 0,-- Kč
S hospodářským výsledkem MŠ Ruda nad Moravou seznámila přítomné tajemnice pí Šufanová
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Ruda nad Moravou, Dlouhá
195, Ruda nad Moravou za rok 2011 – 0,-- Kč.
Z: tajemnice
T: 15. 3. 2012
e)

Kronika obce Ruda nad Moravou za rok 2009, kroniku zpracoval Mgr. Josef Sobek

Místostarostka Mgr. Kleinová informovala, že kroniku za rok 2009 zpracoval Mgr. Josef Sobek. Další
kroniku bude zpracovávat Mgr. Uhráková.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje kroniku obce Ruda nad Moravou za rok 2009, kterou zpracoval
Mgr. Sobek.
f) Schválení výsledků výběrového řízení na zpracování dokumentace „Územní plán obce
Ruda nad Moravou“
S výsledky výběrového řízení seznámila přítomné místostarostka Mgr. Kleinová. Sdělila, že komise ve
složení Mgr. Iva Kleinová, Mgr. Zdeněk Klimeš, p. Lubomír Štencl a Ing. Zdeněk Kristek vybrala
firmu Urbanistiské středisko Brno, spol. s.r.o. Ve výběru rozhodovala cena za zhotovení díla a
reference od ostatních subjektů.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na zpracování dokumentace „Územní plán
obce Ruda nad Moravou“ s firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., Příkop 8, 602 00
Brno a pověřuje starostu jejím podpisem.
Z: místostarostka
T: 15. 3. 2012

5

g)

Zápis č. 2 z jednání kontrolního výboru obce Ruda nad Moravou ze dne 25. 01. 2012

Zápis č. 2 z jednání KV přečetla Mgr. Hoffmannová
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 2 kontrolního výboru obce Ruda nad Moravou ze
dne 25. 01. 2012.
h) OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný
hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu ze dne 15. 12. 2010, účinnost od 20. 3. 2012
Se zněním OZV č. 1/2012 seznámila přítomné tajemnice pí Šufanová.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 6/2010, o místním
poplatku za provozovaný hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu ze dne 15. 12. 2010, účinnost od 20. 3. 2012.
Z: tajemnice
T: 29. 2. 2012
i)

Zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „Cyklostezka Ruda nad Moravou“
společnosti Rudská provozní s.r.o., se sídlem 9. května 40, Ruda nad Moravou, IČ
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 Moravou

Se zadáním veřejné zakázky seznámil přítomné starosta obce.
Diskutovali: p. Kotraš, Mgr. Klimeš
Hlasováno: pro 12 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „Cyklostezka
Ruda nad Moravou“ společnosti Rudská provozní s.r.o., se sídlem 9. května 40, Ruda nad
Moravou, IČ 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 Moravou.
Z: starosta
T: 31. 7. 2012

j)

Nákup energií prostřednictví aukce. Zhotovitel jménem objednatele uspořádá reverzní
aukci dle specifikace. Cílem reverzní aukce je pokusit se o snížení nákupní ceny
objednatele pro poptávané energie (elektrická energie a plyn)

S nákupem energií prostřednictvím aukce seznámil přítomné starosta p. Tanert.
Diskutovali: PaedDr. Tichý, Ing. Suchánek. p. Šíp
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup energií prostřednictvím aukce. Vybraný zhotovitel jménem
objednatele uspořádá reverzní aukci dle specifikace. Cílem reverzní aukce je pokusit se o snížení
nákupní ceny objednatele pro poptávané energie (elektrická energie a plyn).
Z: starosta
T: 2. 3. 2012
k)

členství obce Ruda nad Moravou ve Spolku pro obnovu venkova
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S možností členství ve Spolku pro obnovu venkova seznámil přítomné starosta p. Tanert a zároveň
informoval, že vstupní poplatek činí 1.500,- Kč za rok.
Hlasováno: pro 12 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelstvo obce schvaluje členství obce Ruda nad Moravou ve Spolku pro obnovu venkova.
Z: starosta
T: 15. 3. 2012
l)

Volba předsedy kontrolního výboru

-

p. Hladil navrhuje Ing. Pavla Suchánka
p. Kotraš navrhuje Mgr. Janu Hoffmannovou

Hlasování pro Mgr. Janu Hoffmannovou.
Zastupitelstvo obce schvaluje Mgr. Janu Hoffmannovou předsedkyní kontrolního výboru.
Hlasováno: pro 4 proti 6 zdržel se 3
Neschválené usnesení.
Hlasování pro Ing. Pavla Suchánka.
Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Pavla Suchánka předsedou kontrolního výboru.
Hlasováno: pro 8 proti 4 zdržel se 1

P. Kotraš se vrátil k bodu 5/g – zápis z jednání kontrolního výboru č. 2 ze dne 25. 01. 2012. Na
základě zápisu KV požaduje předložit na následující zasedání ZO zůstatky na bankovních účtech a
neuhrazené faktury k předchozímu účetně uzavřenému měsíci.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou skončeno v 18.45 hodin.
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 10/2012
konané dne 28. 2. 2012
v sále Kulturního domu „Na Záložně“ v Rudě nad Moravou

Zastupitelstvo obce schvaluje:
191/Z/12 – program dnešního jednání
192/Z/12 – jako ověřovatele dnešního jednání MUDr. Evu Bankovou a p. Libora Šípa,
navrhovatelem usnesení PaedDr. Milana Tichého
193/Z/12 – kontrolu usnesení č. 9/2011
194/Z/12 – zprávu o činnosti rady obce
195/Z/12 – rozpočet obce Ruda nad Moravou na rok 2012 (schodkový) – viz příloha
196/Z12 – prodej pozemku st. p. č. 109/3 v k. ú. Radomilov, zastavěná plocha a nádvoří, 49 m2, záměr
prodeje schválen radou obce dne 28. 11. 2011, záměr prodeje zveřejněn 29. 11. 2011
(vyvěšen 29. 11. 2011, sejmut 16. 12. 2011), schválená prodejní cena 56,-- Kč/1 m2,
prodej pro společnost Kameníček a.s.
197/Z/12 – výkup pozemku p. p. 1330/2 v k.ú. Hrabenov, ostatní plocha, 19 m2, schválená výkupní
cena 56,-- Kč/1 m2, výkup od Jana Drexlera, Zábřeh
198/Z/12 – směnu pozemků, a to část p. p. 623/2, orná půda, část p. p. 758/3, vodní plocha, část p. p.
712/2, ostatní plocha, jejichž vlastníkem je Obec Ruda nad Moravou, celková výměra činí
2 891 m2 (bude odděleno geometrickým plánem) za p. p. 496/1, orná půda, 1623 m2, p. p.
497/2, trvalý travní porost, 209 m2 a ZE 496, bez kultury, 1059 m2, jejichž vlastníkem je
paní Jana Dvořáková, Ruda nad Moravou, všechny pozemky jsou v k. ú.
Ruda nad Moravou. Záměr směny byl schválen radou obce dne 28. 11. 2011, záměr směny zveřejněn 29. 11. 2011 (vyvěšen 29. 11. 2011, sejmut 16. 12. 2011). Náklady za vyhotovení smlouvy a správní řízení uhradí účastníci rovným dílem
199/Z/12 – výsledky inventarizace majetku a závazků Obce Ruda nad Moravou k 31. 12. 2011
200/Z/12 – hospodářský výsledek Základní školy Ruda nad Moravou, Sportovní 300, Ruda nad Moravou za rok 2011 – zisk ve výši 8 056,75 Kč, převedení hospodářského výsledku: fond
odměn 100,-- Kč, rezervní fond 7 956,75 Kč
201/Z/12 – hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Hrabenov, Hrabenov 175, Ruda
nad Moravou za rok 2011 – zisk ve výši 18 738,56 Kč, převedení hospodářského výsledku: rezervní fond 13 738,56 Kč, fond odměn 5 000,-- Kč
202/Z/12 – hospodářský výsledek Mateřské školy Ruda nad Moravou, Dlouhá 195, Ruda nad Moravou za rok 2011 – 0,-- Kč
203/Z/12 – kroniku obce Ruda nad Moravou za rok 2009, kroniku zpracoval Mgr. Josef Sobek
204/Z/12 – výsledky výběrového řízení na zpracování dokumentace „Územní plán obce Ruda nad
Moravou“. Jako nejvýhodnější nabídka na zpracování dokumentace byla vybrána nabídka
společnosti Urbanistické středisko Brno, s.r.o., Příkop 8, Brno. ZO současně pověřuje
starostu podpisem smlouvy
205/Z/12 – OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu ze dne 15. 12. 2010, účinnost od 20. 3. 2012
206/Z/12 – zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „Cyklostezka Ruda nad Moravou“ společnosti Rudská provozní s.r.o., se sídlem 9. května 40, Ruda nad Moravou, IČ 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 Moravou, současně ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy
207/Z/12 – nákup energií prostřednictvím aukce
208/Z/12 – členství obce Ruda nad Moravou ve Spolku pro obnovu venkova
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209/Z/12 – do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Pavla Suchánka, bytem Ruda nad Moravou

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
210/Z/12 – složení slibu zastupitele obce pana Jana Václavka – viz příloha č. 1
211/Z/12 – zápis č.2 z jednání kontrolního výboru obce Ruda nad Moravou ze dne 25. 1. 2012

Neschválená usnesení:
212/Z/12 – prodej pozemků v k. ú. Štědrákova Lhota: st. p. č. 38, zastavěná plocha a nádvoří, 147 m2,
p. č. 85/1, zahrada, 357 m2, p. č. 85/2, zahrada, 253m2, p. č. 85/3, zahrada, 80 m2, p. č.
751, ostatní plocha, 121 m2, celkem 958 m2, záměr prodeje schválen radou obce dne
28. 11. 2011, záměr prodeje zveřejněn 29. 11. 2011 (vyvěšen 29. 11. 2011, sejmut 16. 12.
2011), navržená prodejní cena 56,-- Kč/1 m2
213/Z/12 – Mgr. Jana Hoffmannová předsedkyní kontrolního výboru obce Ruda nad Moravou

Zapsala: Jana Léharová

Ověřovatelé:

MUDr. Eva Banková
Libor Šíp

Mgr. Iva Kleinová
místostarostka obce

Oldřich Tanert
starosta obce
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