Zápis z jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 4 konaného
dne 17. 05. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Ruda nad Moravou
Přítomni: 13 členů zastupitelstva
Omluveni: p. Šíp, MVDr. Homola
Program:
1. Úvod
2. Kontrola usnesení č. 3/2011 z veřejného zasedání ZO ze dne 22. 2. 2011
3. Zpráva o činnosti rady obce ze dne 28. 2. (č. 8/2011), 14. 3. (č. 9/2011), 4. 4. (č. 10/2011), 18. 4.
(č. 11/2011) a 2. 5. 2011 (č. 12/2011)
4. Rozpočtová změna č. 1 k 30. 4. 2011 v příjmech a výdajích rozpočtu obce Ruda nad Moravou –
viz příloha
5. Majetkoprávní vztahy:
a) prodej obecního pozemku v k. ú. Bartoňov, KN p. p. 649, zahrada, 151 m2, záměr prodeje
schválen radou obce dne 18. 4. 2011, záměr prodeje zveřejněn 19. 4. 2011 (vyvěšen 19. 4.
2011, sejmut 5. 5. 2011), navržená prodejní cena 56,--Kč/1m2.
b) směna pozemků, a to KN p. č. 179/2, zahrada, 35 m2, jehož vlastníkem je Obec Ruda nad
Moravou a p. č. 178/2, 33 m2 a p. č. 179, 15 m2, evidované ve zjednodušené evidenci, vše
v k. ú. Hrabenov, jejichž vlastníky jsou manželé Jitřenka a Josef Kristkovi, Hrabenov 200,
Ruda nad Moravou. Záměr směny byl schválen radou obce dne 18. 4. 2011, záměr směny
zveřejněn 19. 4. 2011 (vyvěšen 19. 4. 2011, sejmut 5. 5. 2011). Rozdíl výměry pozemků bude
finančně vyrovnán Obcí Ruda nad Moravou ve prospěch manželů Kristkových, a to částkou
728,-- Kč (13 m2 x 56,-- Kč/1 m2). Náklady za vyhotovení smlouvy a správní řízení uhradí
účastníci rovným dílem
c) bezúplatný převod pozemku v k. ú. Štědrákova Lhota p.p. 62, ostatní plocha, 130 m2
z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví obce Ruda nad Moravou. Jedná se o pozemek, který tvoří veřejná zeleň, jíž obec
Ruda nad Moravou udržuje na své náklady
d) výkup pozemku v k. ú. Hrabenov, p. p. 590/4, trvalý travní porost, 159 m2 (dle geometrického
plánu č. 383-189/2010), navržená výkupní cena 12,-- Kč/1 m2, výkup od Jana Tymela a
Heleny Tymelové, Hrabenov 261, Ruda nad Moravou
e) výkup pozemku v k. ú. Hrabenov, p. p. 590/5, trvalý travní porost, 492 m2 (dle geometrického
plánu č. 383-189/2010), navržená výkupní cena 12,-- Kč/1 m2, výkup od Jiřího Motyky,
Hrabenov 226, Ruda nad Moravou
6. Různé:
a) závěrečný účet obce Ruda nad Moravou za rok 2010 – bez výhrad,
b) přezkoumání hospodaření obce Ruda nad Moravou za období od 1.1. do 31. 12. 2010,
přezkoumání provedl Krajský úřad Olomouckého kraje,
c) návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na
základě doporučení oddělení dozoru Ministerstva vnitra ČR došlo ke změnám oproti původní
vyhlášce.1/2010
d) zápis č. 3 z jednání finančního výboru ze dne 19. 4. 2011
e) zpráva o činnosti Rudské provozní s.r.o. za rok 2010
f) přístavba tělocvičny v Rudě nad Moravou
g) návrh členů osadního výboru v obci Hostice, jmenování předsedy
h) zápis z jednání kontrolního výboru č. 2 konaného dne 11. 5. 2011
i) nový územní plán obce Ruda nad Moravou
j) odpovědi na dotazy občanů z minulého ZO
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Ad 1/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 a nechal o něm hlasovat.
Hlasováno: pro 13 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 0
Jako ověřovatele zápisu navrhl starosta p. Kotraše a MUDr. Bankovou.
Vyhotovením zápisu pověřil starosta pí Janu Léharovou – pracovnici obce.
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 2
Zastupitelstvo obce schvaluje přečtením návrhu usnesení PaedDr. Tichého, jako ověřovatele
zápisu z dnešního jednání schvaluje p. Kotraše a MUDr. Bankovou.

Ad/2 Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení č. 3/2011 z veřejného zasedání ZO ze dne 22. 2. 2011 přednesl starosta obce.
Diskuse:
- Ing. Rulíšek – požaduje vyškrtnout v minulém zápise ZO ze dne 22. 2. 2011 část věty, kde je
uvedeno: „užívání přístavby tělocvičny TJ Tatran Ruda nad Moravou bez smluvního vztahu“
- PaedDr. Tichý – požaduje předložit smlouvu, kde je konkrétně uveden smluvní vztah na
přístavbu TJ Tatran
- Ing. Rulíšek ukázal, ale nepředložil k prostudování smlouvu mezi TJ Tatran a MNV Ruda nad
Moravou z roku 1978
- p. Symerský – doporučuje prostudování této smlouvy kontrolním výborem
- Mgr. Klimeš – žádá předložit kopii této smlouvy všem zastupitelům k prostudování
- p. Tanert – nesouhlasí s vyškrtnutím věty „užívání přístavby tělocvičny bez smluvního
vztahu“
- p. Hladil – doporučuje rozhodnutí ZO z 22. 2. 2011 revokovat
- p. Tanert – navrhuje neměnit znění zápisu z minulého zasedání ZO, protože zastupitelům
nebyly předloženy podklady, které by tuto změnu odůvodňovaly
Další dotazy a připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení č. 3/2011.

Ad/3 Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady obce přečetla místostarostka Mgr. Iva Kleinová. Rada obce se sešla 5x dne
28. 2. 2011, 14. 3. 2011, 4. 4. 2011, 18. 4. 2011 a 2. 5. 2011. Z těchto jednání byly vyhotoveny zápisy,
které mají zastupitelé k dispozici.
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Diskuse:
- Mgr. Hoffmannová – ve zprávě č. 12/2011 z 2. 5. 2011 upřesnit konkrétně komunikaci
- p. Hladil – pan Vénos z Hostic požádal o doštěrkování komunikace a současně komise pro
rozvoj obce navrhuje schody a zábradlí
- p. Symerský – požaduje přesné rozdělení kompetencí členů rady obce, delegování krizového
řízení na Mgr. Kleinovou je v rozporu se zákonem a současně tyto informace nejsou dostupné
na webu obce
- Mgr. Kleinová – požadované je vyvěšeno na webu obce
- p. Tanert – v rozporu se zákonem toto rozhodnutí není, všechna zodpovědnost spočívá na
starostovi, i když krizovým řízením je pověřen jiný člen rady obce
- p. Symerský- nikdo z členů rady není pověřen řešit ekonomiku obce
- Ing. Rulíšek – žádal informaci, zda byly členům zastupitelstva předloženy dokumenty, ve
kterých upozorňuje, že v zápisech rady obce jsou nepravdy, které se týkají vztahů mezi TJ
Tatran a obcí Ruda nad Moravou
- P. Šufanová – dokumenty byly předloženy až před jednáním ZO z důvodu doručení na OÚ
Ruda nad Moravou dne 17. 5.2011 v 11.40 hod. a zastupitelé je mají k dispozici
Další dotazy a připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce.

Ad/4 Rozpočtová změna č. 1
Návrh rozpočtové změny č. 1 k 30. 4. 2011 obce Ruda nad Moravou přednesla ekonomka pí.
Léharová.
Diskuse:
- P. Morong – proč nebyla do schváleného rozpočtu zahrnuta faktura z roku 2010 od firmy
Ekozis za projektovou dokumentaci na ATS Hostice ve výši 370.794,--Kč
- pí Léharová – při přípravě schváleného rozpočtu se na tuto fakturu zapomnělo
- p. Morong – proč je u hasičů tak vysoká spotřeba elektřiny
- pí Léharová – spotřeba elektřiny je v bývalé kotelně ZŠ Ruda nad Moravou, která v současné
době slouží jako základna SDH Ruda nad Moravou, na spotřebované energie vystavuje
faktury ZŠ Ruda nad Moravou
- p. Tanert – na bývalé kotelně jsou navrženy stavební práce, které zabrání větší spotřebě
energie
- p. Morong – proč se navyšuje rozpočet na opravy KD Ruda nad Moravou „Záložna“
- pí. Léharová – toto navýšení se vymáhá přes JUDr. Šubrtovou a po uhrazení dlužníkem se
poníží v další rozpočtové změně
Další dotazy a připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 k 30. 4. 2011 v příjmech a výdajích
rozpočtu obce Ruda nad Moravou.
Z: ekonomka pí Léharová
T: 31. 5. 2011

Ad 5/ Majetkoprávní vztahy
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a) Prodej obecního pozemku v k. ú. Bartoňov, KN p. p. 649, zahrada, 151 m2
K prodeji pozemku podal zastupitelům informace předseda komise pro rozvoj obce p. Lubomír Štencl.
Diskuse:
- p. Blažek – po komunikaci se vždy jezdilo, doporučuje udělat nový most, zřídit věcné
břemeno a pozemek neprodávat
- p. Štencl – zemědělské družstvo Kameníček a.s. si cestu opraví na svoje náklady, vztahy mezi
družstvem a majiteli pozemku obec řešit nebude
- p. Šubrt – dodnes není mostek opravený, obec vlastní pozemek, ke kterému nebude možný
přístup
- p. Suchánek – obec nemusí pozemek prodávat
- p. Štencl – pan Šubrt si měl zřídit věcné břemeno
- Mgr. Klimeš – zřízení věcné břemene závisí na dohodě s vlastníkem
- Mgr. Hoffmannová – doporučuje hlasovat a upozorňuje, že zmíněný pozemek není veden jako
komunikace ale zahrada
- p. Symerský – doporučuje neprodávat, počkat, kdo bude nový vlastník nemovitosti
Další dotazy a připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 6 proti 7 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku v k. ú. Bartoňov, KN p. p. 649, zahrada, 151
m2 za prodejní cenu 56,-- Kč/1m2. Prodej se uskuteční až po doložení listu vlastnictví
z katastrálního úřadu jako dokladu o nabytí vlastnictví rodinného domu č. p. 6 v k. ú. Bartoňov.
b) Směna pozemků v k. ú. Hrabenov KN p. č. 179/2, zahrada, 35 m2, p. č. 178/2, 33 m2 a p.
č. 179, 15 m2
Ke směně pozemků podal zastupitelům informace p. Lubomír Štencl.
Dotazy a připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků, a to KN p. č. 179/2, zahrada, 35 m2, jehož
vlastníkem je Obec Ruda nad Moravou a p. č. 178/2, 33 m2 a p. č. 179, 15 m2, evidované ve
zjednodušené evidenci, vše v k. ú. Hrabenov, jejihž vlastníky jsou manželé Jitřenka a Josef
Kristkovi, Hrabenov 200, Ruda nad Moravou. Rozdíl výměry pozemků bude finančně vyrovnán
Obcí Ruda nad Moravou ve prospěch manželů Kristkových, a to částkou 728,--Kč. Náklady za
vyhotovení smlouvy a správní řízení uhradí účastníci rovným dílem.
Z: p.Ton
T: 31. 7. 2011
c) Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Štědrákova Lhota p. p. 62, ostatní plocha, 130 m2
K bezúplatnému převodu pozemku podal zastupitelů informace p. Lubomír Štencl.
Dotazy a připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku v k. ú. Štědrákova Lhota p. p. 62,
ostatní plocha, 130 m2 z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví obce ruda nad Moravou.
Z: p. Ton
T: 31. 7. 2011
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d) Výkup pozemku v k. ú. Hrabenov, p. p. 590/4, trvalý travní porost, 159 m2
K výkupu pozemku podal zastupitelům informace p. Lubomír Štencl.
Dotazy a připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje výkup pozemku v k. ú. Hrabenov, p. p. 590/4, trvalý travní porost,
159 m2 za výkupní cenu 12,--Kč/1m2, výkup od Jana Tymela a Heleny Tymelové, Hrabenov 261,
Ruda nad Moravou.
Z: p. Ton
T: 31. 7. 2011
e) Výkup pozemku v k. ú. Hrabenov, p. p. 590/5, travní porost, 492 m2
K výkupu pozemku podal zastupitelům informace p. Lubomír Štencl.
Dotazy a připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje výkup pozemku v k. ú. Hrabenov, p. p. 590/5, trvalý travní porost,
492 m2 za výkupní cenu 12,--Kč/1m2, výkup od Jiřího Motyky, Hrabenov 226, Ruda nad
Moravou.
Z: p. Ton
T: 31. 7. 2011

Ad/6 Různé
a) Závěrečný účet obce Ruda nad Moravou za rok 2010
Ekonomka obce pí Jana Léharová přečetla návrh na schválení závěrečného účtu obce Ruda nad
Moravou za rok 2010 bez výhrad.
Dotazy a připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Ruda nad Moravou za rok 2010 bez výhrad.

b) Přezkoumání hospodaření obce Ruda nad Moravou za rok 2010
Ekonomka obce pí Jana Léharová přednesla návrh na schválení přezkoumání hospodaření obce Ruda
nad Moravou za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Přezkoumání provedl KÚ Olomouckého kraje –
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Diskuse:
- p. Symerský – navrhuje pro pí Léharovou finanční odměnu za bezchybný audit za rok 2010
- p. Tanert - souhlasí a současně děkuje i výborům za dobře odvedenou práci
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-

pí Léharová – navrhuje, aby byla odměna rozdělena mezi zaměstnance obce, kteří se na tomto
výsledku podíleli
Další dotazy a připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje přezkoumání hospodaření obce Ruda nad Moravou za období
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Přezkoumání provedl KÚ Olomouckého kraje – nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
c) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Tajemnice pí Miroslava Šufanová seznámila zastupitele se zněním obecně závazné vyhlášky
č. 1/2011.
Diskuse:
- Ing. Rulíšek – nesouhlasí s bodem s výběrem poplatku za komunální odpad u zájmových a
sportovních organizací
Jednání zastupitelstva obce opustil p. Symerský.
Další dotazy a připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 12 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
d) Zápis č. 3 z jednání finančního výboru ze dne 19. 4. 2011
Předseda finančního výboru p. Pavel Morong přednesl zprávu č. 3 z jednání finančního výboru ze dne
19. 4. 2011.
Na jednání zastupitelstva obce se vrátil p. Symerský.
Diskuse:
- P. Tanert – finanční výbor musí směrovat svoje požadavky na zastupitelstvo obce, které
následně pověří, anebo nepověří radu obce jejich vyřízením
Další dotazy a připomínky nebyly.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 3 z jednání finančního výboru ze dne 19. 4. 2011.
PaedDr. Tichý požádal zastupitelstvo, aby se vrátilo k bodu c – návrh obecně závazné vyhlášky č.
1/2011 a doplnilo tuto vyhlášku o termín účinnosti od 1. 7. 2011.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s účinností od 1. 7. 2011.
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e) Zpráva o činnosti Rudské provozní s.r.o. za rok 2010
Zprávu o činnosti Rudské provozní s.r.o. za rok 2010 přednesl jednatel Rudské provozní s.r.o. p. Petr
Pavelek a p. Jiří Prachař zástupce firmy Daňové poradenství Tomáš Paclík s.r.o.
Diskuse:
- p. Symerský – kontrolní výbor se zprávou o hospodaření Rudské provozní s.r.o. předloženou
p. Tanertem zabýval, ale tato zpráva nebyla dostačující a nevypovídala o ekonomické činnosti
Rudské provozní s.r.o., proto požádal p. Prachaře o předložení nové zprávy o hospodaření
Rudské provozní s.r.o. kontrolnímu výboru pro její podrobné prostudování
- p. Tanert – zpráva, kterou dostal kontrolní výbor, byla jen orientační
- p. Prachař – zprávu o hospodaření Rudské provozní s.r.o. za rok 2010 předá kontrolnímu
výboru, nebo je možno ji stáhnout na www.justice.cz
Další dotazy a připomínky nebyly.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření Rudské provozní s.r.o. za
rok 2010.
f) přístavba tělocvičny v Rudě nad Moravou
Diskuse:
- p. Tanert – rada obce Ruda nad Moravou požádala TJ Tatran Ruda nad Moravou o písemné
vyjádření ke směně přístavby tělocvičny za budovu bývalých šaten, ale požadované informace
doposud nepřišly, došlo jen usnesení z jednání VH TJ Tatran Ruda nad Moravou, obec žádá o
písemnou odpověď na konkrétní dotaz o směně
- Ing. Rulíšek – rada obce několikrát odmítla jeho žádost o přizvání na radu obce s tím, že není
kompetentní jednat ve věcech majetkoprávních za TJ Tatran Ruda, ale on je kompetentní
jednat ve věcech majetkoprávních za TJ Tatran
- P. Tanert – na minulém zasedání ZO z 22. 2. 2011 Ing. Rulíšek řekl, že není kompetentní
jednat ve věcech majetkoprávních za TJ Tatran Ruda
- P. Štencl – napomenul Ing. Rulíška, aby na přítomné zastupitele nekřičel a choval se slušně
- Ing. Rulíšek – v usnesení VH TJ Tatran Ruda jsem pověřen společně s pí Sündermannovou
jednat ve věcech majetkoprávních za TJ Tatran Ruda, následně začal Ing. Rulíšek citovat dopisy
zaslané v minulosti RO Ruda nad Moravou
- p. Tanert - odebral p. Rulíškovi slovo z důvodu výrazného překročení limitu diskusního
příspěvku. Protože p. Rulíšek na toto nereagoval, byla vyhlášena přestávka v jednání ZO.
V 18.50 hodin starosta obce přerušuje jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou na dobu 5
minut.
V 18.55 hodin starosta obce zahájil pokračování zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou.
-

p. Symerský – doporučuje, aby se zúčastněné strany domluvily a nedocházelo k vzájemnému
napadání
p. Kobza – souhlasí s Ing. Rulíškem, nevidí důvod proč má TJ Tatran Ruda platit poplatek za
komunální odpad, když jiné organizace a spolky neplatí
Mgr. Kleinová – TJ Sokol Hrabenov platí ze svého rozpočtu elektřinu, otop i odpady
p. Větrovec – proč Ing. Rulíšek nebyl pozván na jednání RO Ruda nad Moravou
p. Tanert – s Ing. Rulíškem nebylo možno vést konstruktivní jednání, komunální odpad vzniká
převážně z provozování sportovně podnikatelského klubu a ne ze sportovní činnosti TJ Tatran
Ruda
PaedDr. Tichý – TJ Tatran Ruda má zvolit zástupce, kteří budou pověření k jednání
v majetkoprávních vztazích za TJ Tatran – konkrétní jména osob
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Ing. Rulíšek – konkrétní jména osob, které jsou pověřeni jednat ve věcech majetkoprávních za
TJ Tatran Ruda jsou v zápise z VH TJ Tatran Ruda – Ing. Rulíšek a pí Sündermannová, dále
navrhuje pověřit jednáním za ZO Mgr. Klimeše
- p. Tanert – žádá o písemné stanovisko TJ Tatran Ruda ke směně, toto stanovisko není součástí
zápisu VH TJ Tatran Ruda, dále upozornil, že soudní spor mezi obcí Ruda nad Moravou a TJ
Tatran Ruda nad Moravou obec vyhrála
- p. Štencl - kdo zaplatil soudní poplatky
- p. John – soudní poplatky jsem zaplatil já
- p. Tanert – žádá konkrétní odpověď, zda ke směně dojde či nikoli
- p. Morong – byl jsem v nájmu (budova bývalých šaten) u TJ Tatran Ruda, při změně nového
majitele jsem dostal výpověď z nájmu a bylo mi znemožněno podnikat, při změně majitele by
se mělo jednat s původním nájemcem
- p. Tanert – obec neznemožnila podnikání p. Morongovi v budově bývalých šaten
- p. Tanert – obec, ač vlastník, nemá přístup do přístavby budovy a v případě jakékoli havárie
nastane problém, přístavbu kolaudovala obec, doporučuje vypracovat nájemní smlouvu a
z nájmu částečně pokrývat nutné opravy
- p. Štencl – navrhuje vypovědět smlouvu z roku 1978
- p. Kobza – navrhuje za symbolickou 1,--Kč přepsat pozemky a budovy na obec Ruda nad
Moravou, která by je následně spravovala
- Mgr. Klimeš – souhlasí s návrhem p. Kobzy a dále doporučuje dokončit areál sportovišť
- p. Bank – upozornil, že přístavba se budovala v akci „Z“ a současně vznikl byt pro správce
objektu
- Ing Rulíšek – žádá o přizvání na jednání RO Ruda nad Moravou, dále informoval, že TJ
Tatran zažádala o dotaci od OS ČSTV na výměnu oken ve výši cca 70.000,--Kč na přístavbě
TJ Tatran Ruda
- Mgr. Kleinová – žádost o dotaci na výměnu oken na přístavbu TJ Tatran Ruda nebyla podána,
ale byla podána žádost na opravu malého fotbalového hřiště
- p. Tanert – navrhuje jednat mimo řádné jednání RO Ruda nad Moravou – svolat pracovní
schůzku
- p. Morong – pro rychlejší řešení tohoto problému navrhuje jednat přímo s RO Ruda nad
Moravou
- Mgr. Klimeš – navrhuje svolat pracovní schůzku zastupitelů
- p. Tanert – termín pracovní schůzky – 23. 5. 2011 v 15.00 hod. na OÚ v Rudě nad Moravou
Další dotazy a připomínky nebyly.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o přístavbě tělocvičny v Rudě a termín
pracovní schůzky zastupitelů obce Ruda nad Moravou a zástupců TJ Tatran Ruda nad
Moravou, kteří mohou rozhodovat ve věcech majetkoprávních za TJ Tatran Ruda nad
Moravou dne 23. 5. 2011 v 15.00 hod. na OÚ v Rudě nad Moravou.
g) Návrh členů osadního výboru v obci Hostice, jmenování předsedy
S návrhem členů osadního výboru seznámila přítomné zastupitele Mgr. Hoffmannová. Byli navrženi
tito členové: Mgr. Radka Kotrašová, p. Petr Diviš a p. Antonín Vysloužil. Mgr. Hoffmannová
doporučila jako předsedu osadního výboru p. Antonína Vysloužila s tím, že všichni členové osadního
výboru s tímto návrhem souhlasí.
Diskuse:
- p. Štencl – proč se zakládá osadní výbor v Hosticích, když Hostice mají své zástupce jak
v ZO, tak v RO Ruda nad Moravou, větší význam by to mělo v Bartoňově a Radomilově, kteří
nemají žádné zástupce ve vedení obce a jakou bude mít osadní výbor náplň činnosti
- Mgr. Hoffmannová – osadní výbor bude spolupracovat s jednotlivými zastupiteli a bude jim
předávat své podněty (pořádání kulturních a sportovních akcí v Hosticích), dále upozornila, že
osadní výbor si může založit jakákoli část obce dle zákona o obcích
- p. Tanert – se dotázal, zda-li založení osadního výboru bylo z podnětů občanů
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- Mgr. Hoffmannová – odpověděla, že ano
Další dotazy a připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 8 proti 0 zdržel se 5
Zastupitelstvo obce schvaluje členy osadního výboru (Mgr. Radka Kotrašová, Hostice 122, p.
Petr Diviš, Hostice 168, p. Antonín Vysloužil, Hostice 20) a volí předsedou osadního výboru
v Hosticích p. Antonína Vysloužila.
h) Zápis z jednání kontrolního výboru č. 2 ze dne 11. 5. 2011
Zprávu kontrolního výboru č. 2 ze dne 11. 5. 2011 přednesl předseda kontrolního výboru p. Symerský.
Diskuse:
- Mgr. Kleinová – podíl finančního příspěvku z rozpočtu obce Ruda nad Moravou na úhradu
energií TJ Tatran Ruda nad Moravou činí 72%
Další dotazy a připomínky nebyly.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru č. 2 ze dne 11. 5. 2011.
i) Nový územní plán obce Ruda nad Moravou
Starosta seznámil přítomné s nutností zpracování nového územního plánu obce Ruda nad Moravou.
Dotazy a připomínky nebyly, proto nechal PaedDr. Tichý hlasovat.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nového územního plánu obce Ruda nad Moravou.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje určeného zastupitele obce Ruda nad Moravou pro řízení ve věci
nového územního plánu obce Ruda nad Moravou starostu obce p. Oldřicha Tanerta.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce p. Oldřicha Tanerta podáním písemné žádosti na
MěÚ Šumperk o pořízení nového územního plánu.
Hlasováno: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce p. Oldřicha Tanerta vypsáním výběrového řízení na
zhotovitele nového územního plánu.
j) Informace na dotazy od občanů z minulého jednání ZO
Starosta obce zodpověděl následující dotazy od občanů:
-

sběrný dvůr – občané mají možnost nahlédnout do dokumentace, která je k dispozici v
kanceláři u p. Tona
autobusové zastávky – dotace byla přiznána, projekt je rozložen na období dvou let,
v současné době se vybírá konkrétní vzhled autobusových zastávek (skleněné, dřevěné)
kanalizace – pokud nebude dořešen územní plán, nebude možno žádat o dotaci na kanalizaci
p. Štencl informoval, že se kanalizace rozšíří o Bartoňov a Radomilov a ČOV zůstane na
původně vybraném místě
památník na hřbitově – tuje byly vykáceny, pařezy budou vyfrézovány, opraví se obrubníky a
vysadí se nové keře
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Ing. Rulíšek – u památníku na hřbitově byly uřezány stožáry na vlajky, plánuje obec v rámci
oprav pořídit nové stožáry
p. Tanert – pořízení nových stožárů obec neplánuje, při výročí jsou k památníku pokládány
věnce
výměna vodoměru u p. Kučery v Hosticích – pan Podzimek výměnu vodoměru již provedl,
výměna vodoměru nebyla nutná, protože p. Kučera používá vodu z vlastní studny

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou skončeno v 20.20 hod.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 4/2011
konané dne 17. 5. 2011
v zasedací místnosti OÚ Ruda nad Moravou
Zastupitelstvo obce schvaluje:
80/Z/11 – program dnešního jednání
81/Z/11 – jako ověřovatele dnešního jednání MUDr. Evu Bankovou a p. Jaromíra Kotraše,
vypracováním usnesení PaedDr.Milana Tichého
82/Z/11 – kontrolu usnesení č. 3/2011
83/Z/11 – zprávu o činnosti rady obce
84/Z/11 – rozpočtovou změnu č.1 k 30. 4. 2011 v příjmech a výdajích rozpočtu obce Ruda nad
Moravou
85/Z/11 – směnu pozemků, a to KN p. č. 179/2, zahrada, 35m2, jehož vlastníkem je obec Ruda nad
Moravou a p. č. 178/2, 33m2 a p. č. 179, 15 m2, evidované ve zjednodušené evidenci, vše
v k. ú. Hrabenov, jejichž vlastníky jsou manželé Jitřenka Kristková a Josef Kristek,
Hrabenov 200, Ruda nad Moravou. Záměr směny schválen radou obce dne 18. 4. 2011,
záměr směny zveřejněn 19. 4. 2011 (vyvěšen 19. 4. 2011, sejmut 5. 5. 2011). Rozdíl
výměry pozemků bude finančně vyrovnán obcí Ruda nad Moravou ve prospěch manželů
Kristkových, a to částkou 728,-- Kč (13 m2 x 56,-- Kč/1 m2). Náklady za vyhotovení
smlouvy a správní řízení uhradí účastníci rovným dílem
86/Z/11 – bezúplatný převod pozemku v k. ú. Štědrákova Lhota p. p. 62, ostatní plocha, 130 m2,
z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví obce Ruda nad Moravou. Jedná se o pozemek, který tvoří veřejná zeleň, jíž obec
Ruda nad Moravou udržuje na své náklady
87/Z/11 – výkup pozemku v k. ú. Hrabenov, p. p. 590/4, trvalý travní porost, 159 m2 (dle geometrického plánu č. 383-189/2010), schválená výkupní cena 12,-- Kč/1m2, výkup od Jana Tymela
a Heleny Tymelové, Hrabenov 261, Ruda nad Moravou
88/Z/11 – výkup pozemku v k. ú. Hrabenov, p. p. 590/5, trvalý travní porost, 492 m2 (dle geometrického plánu č. 383-189/2010), schválená výkupní cena 12,-- Kč/1m2, výkup od Jiřího Motyky, Hrabenov 226, Ruda nad Moravou
89/Z/11 – závěrečný účet obce Ruda nad Moravou za rok 2010 – bez výhrad
90/Z/11 – přezkoumání hospodaření obce Ruda nad Moravou za období od 1. 1. do 31. 12. 2010,
přezkoumání bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje
91/Z/11 – Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
92/Z/11 – Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinnost od
1.7. 2011
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93/Z/11 – členy osadního výboru v obci Hostice (Mgr. Radka Kotrašová, Hostice 122, p. Petr Diviš,
Hostice 168, p. Antonín Vysloužil, Hostice 20) a současně volí předsedou osadního výboru
v obci Hostice p. Antonína Vysloužila
94/Z/11 – pořízení nového územního plánu obce Ruda nad Moravou
95/Z/11 – určeným zastupitelem pro územní plán p. Oldřicha Tanerta
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
96/Z/11 – prodej obecního pozemku v k. ú. Bartoňov, KN p. p. 649, zahrada, 151 m2, záměr prodeje
schválen radou obce dne 18. 4. 2011, záměr prodeje zveřejněn 19. 4. 2011 (vyvěšen 19. 4.
2011, sejmut 5. 5. 2011)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
97/Z/11 – zápis č. 3 z jednání finančního výboru ze dne 19. 4. 2011
98/Z/11 – zprávu o činnosti a hospodaření Rudské provozní s.r.o.
99/Z/11 – informace obce Ruda nad Moravou i TJ Tatran Ruda nad Moravou k přístavbě tělocvičny v
Rudě a svolává pracovní schůzku na 23. 5. 2011 v 15.00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Ruda nad Moravou
100/Z/11 – zápis č. 2 z jednání kontrolního výboru ze dne 11. 5. 2011
101/Z/11 – odpovědi na dotazy občanů z minulého zasedání ZO (sběrný dvůr, autobusové zastávky,
kanalizace, pomník padlých na hřbitově v Rudě nad Moravou, výměna vodoměru u p. Kučery v Hosticích)
Zastupitelstvo obce pověřuje:
102/Z/11 – starostu obce podáním písemné žádosti na Městský úřad Šumperk o pořízení územního
plánu obce Ruda nad Moravou
103/Z/11 – starostu obce vypsáním výběrového řízení na zhotovitele nového územního plánu obce
Ruda nad Moravou
Zapsala: Jana Léharová

Ověřovatelé:

MUDr. Eva Banková
Jaromír Kotraš

Mgr. Iva Kleinová
místostarostka obce

Oldřich Tanert
starosta obce
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