Zápis z jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 8 konaného dne
15. 11. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu „Na Záložně“ v Rudě
nad Moravou
Přítomni: 10 členů zastupitelstva, od bodu Ad 4 PaedDr. Tichý – počet 11 členů zastupitelstva
Omluveni: p. Šíp, MVDr. Homola, p. Janíček
Program:
1. Úvod
2. Kontrola usnesení č. 7/2011 z veřejného zasedání ZO ze dne 29. 9. 2011
3. Zpráva o činnosti rady obce ze dne 12. 10. 2011 (č. 21/2011), ze dne 24. 10. 2011 (č. 22/2011) a
ze dne 9. 11. 2011 (č.23/2011)
4. Rozpočtová změna č. 4 – schválena radou obce dne 12. 10. 2011, rozpočtová změna č. 5 k 31. 10.
2011 v příjmech a výdajích rozpočtu obce Ruda nad Moravou, převod finančních prostředků
z účtu hospodářské činnosti na účet obce Ruda nad Moravou (převod finančních prostředků je
součástí rozpočtové změny č. 5)
5. Změna č. 1 územního plánu Ruda nad Moravou
6. Majetkoprávní vztahy:
a) směna občanské vybavenosti na st. 189/2 v k. ú. Ruda nad Moravou, záměr směny občanské
vybavenosti na st. 189/2 v k. ú. Ruda nad Moravou schválen radou obce 30. 5. 2011, záměr
zveřejněn dne 6. 6. 2011 (vyvěšen 6. 6. 2011, sejmut 30. 6. 2011) a obecních pozemků p. č.
544/7, ostatní plocha, výměra 116 m2 a p. č. 545/3, zahrada, výměra 43 m2, oba pozemky
v k. ú. Ruda nad Moravou, záměr směny pozemků schválen radou obce dne 15. 6. 2011,
záměr zveřejněn 15. 6. 2011 (vyvěšen 15. 6. 2011, sejmut 4. 7. 2011) za pozemky ve
vlastnictví TJ Tatran Ruda p. č. 1004, ostatní plocha, výměra 107 m2, ZE st. 189, výměra 30
m2, ZE 586/2, výměra 648 m2, ZE 594/2, výměra 223 m2, vše v k. ú. Ruda nad Moravou
b) prodej obecního pozemku p. p. 431/9 v k. ú. Ruda nad Moravou, orná půda, 2 167 m2, záměr
prodeje schválen radou obce dne 24. 10. 2011, záměr prodeje zveřejněn 25. 10. 2011 (vyvěšen
25. 10., sejmut 10. 11.2011), navržená prodejní cena 70,-- - 100,-- Kč/1 m2
7. Různé:
a) výjimka z počtu žáků v ZŠ Hrabenov
b) návrh OZV č. 6/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinnost od 1. 1. 2012

Ad1/ Úvod
Zasedání zahájil starosta obce p. Oldřich Tanert a konstatoval, že je přítomno 10 členů zastupitelstva,
které je tedy usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem jednání a nechal o něm hlasovat.
Hlasováno: pro 10 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
Starosta požádal o zařazení do programu dnešního jednání zastupitelstva tyto body:
c) Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Ruda nad Moravou č. 1/2011
s účinností od 1. 11. 2011
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d) vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Ruda nad Moravou na zajištění
předfinancování a financování projektu „Cyklostezka Ruda nad Moravou“ po dobu jeho
realizace v letech 2012 a 2013 ve výši celkových způsobilých výdajů 4.379.000,- Kč
z toho dotace ÚRR (75%) tj. 3.284.250,- Kč, podíl obce (25%) tj. 1.094.750,- Kč
e) vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Ruda nad Moravou na zajištění údržby
infrastruktury vybudované v rámci projektu „Cyklostezka Ruda nad Moravou“ po celou
dobu udržitelnosti projektu
f) zpráva z jednání finančního výboru č. 5 ze dne 1. 11. 2011
Hlasováno: pro 9 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelstvo obce schvaluje zařadit do programu dnešního jednání zastupitelstva obce Ruda
nad Moravou bod 6/c, 6/d, 6/e a 6/f.
Přečtením návrhu usnesení byl navržen Mgr. Zdeněk Klimeš.
Hlasováno: 9 proti 0 zdržel se 1
Jako ověřovatele zápisu navrhl starosta p. Petra Pavelka a MUDr. Evu Bankovou.
Vyhotovením zápisu pověřil starosta pí Janu Léharovou – pracovnici obce.
Hlasováno: pro 8 proti 0 zdržel se 2
Zastupitelstvo obce schvaluje přečtením návrhu usnesení Mgr. Zdeňka Klimeše, jako
ověřovatele zápisu z dnešního jednání schvaluje p. Petra Pavelka a MUDr. Evu Bankovou.

Ad2/ Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení č.7/2011 z veřejného zasedání ZO ze dne 29. 9. 2011 přednesl starosta obce.
Hlasováno: pro 10 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení č.7/2011.

Ad3/ Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady obce přečetla místostarostka Mgr. Iva Kleinová. Rada obce se sešla dne 12. 10.
2011, 24. 10. 2011 a 9. 11. 2011. Z těchto jednání byly vyhotoveny zápisy, které mají zastupitelé
k dispozici.

Diskuse:
- Mgr. Hoffmannová – požaduje upřesnit, odkud a kam vede příkop v části Truska a zdůvodnit
výměnu ventilů v ATS Hostice
- p. Štencl – příkop vede od části Truska (dům Ing. Cekra) směrem na Bartoňov, ale toto
obnovení příkopu se netýká rozpočtu obce, ale je v kompetenci Silnic Šumperk
- p. Pavelek – výměna ventilů je součástí navržených opatření k vyskytujícím se závadám na
vodovod. řadu
Další dotazy ani připomínky nebyly, proto nechal Mgr. Klimeš hlasovat.
Hlasováno: pro 10 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce Ruda nad Moravou.
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Ad4/ Rozpočtová změna č. 4 a rozpočtová změna č. 5
S rozpočtovou změnou č. 4, která byla schválena radou obce Ruda nad Moravou dne 12. 10. 2011,
seznámila přítomné ekonomka pí Jana Léharová.
Dotazy ani připomínky nebyly, proto nechal Mgr. Klimeš hlasovat.
Hlasováno: pro 10 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 v příjmech a výdajích rozpočtu obce Ruda
nad Moravou.
Z: pí Léharová
T: 30. 11. 2011
Dále pí Léharová přednesla návrh rozpočtové změny č. 5 k 31. 10. 2011 s doplňkem o navýšení o
232.000,- Kč (doplnění zpracování bylo provedeno na žádost zastupitelů – předpokládané náklady na
práce do konce roku 2011). Součástí RZ č. 5 je převod finančních prostředků ve výši 250.000,- Kč
z účtu hospodářské činnosti na účet obce Ruda nad Moravou.
V 17.20 hodin se dostavil na jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou PaedDr. Milan Tichý –
počet členů zastupitelstva je 11.
Diskuse:
- starosta – podal vysvětlení k navýšení rozpočtové změny č. 5 ve výši 232.000,- Kč v
nákladech oproti nákladům v rozpočtové změně č. 5, která byla projednávána na pracovní
schůzce zastupitelů dne 9. 11. 2011
- p. Morong – proč práci brigádníků z ÚP účtuje Rudská provozní s.r.o. obci Ruda nad
Moravou, byl přístřešek u budovy OÚ součástí projektu
- Ing. Kristek – přístřešek nebyl součástí projektu z důvodu stanoveného koeficientu na dotaci, a
proto se musel z projektu vypustit
- p. Morong – v budově OÚ se z důvodu přeložení HUP netopí plynem, ale přímotopy, takže
dochází k předražení nákladů na energie, na přeložce se mělo pracovat již dříve
- Mgr. Klimeš – starosta vyhověl žádosti zastupitelů a vypracoval plán předpokládaných
nákladů do konce roku 2011, proto jej doporučuje schválit
- Mgr. Hoffmannová – nedoporučuje schválit dodatečně vypracovaný plán nákladů
Další dotazy a připomínky nebyly, proto nechal Mgr. Klimeš hlasovat.
Hlasování pro rozpočtovou změnu č. 5 bez doplňku nákladů ve výši 232.000,- Kč do konce roku 2011.
Hlasováno: pro 4 proti 7 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce neschvaluje rozpočtovou změnu č. 5 bez doplňku nákladů ve výši 232.000,Kč do konce roku 2011 v příjmech a výdajích rozpočtu obce Ruda nad Moravou.
Hlasování pro rozpočtovou změnu č. 5 s plánem nákladů ve výši 232.000,- Kč do konce roku 2011.
Hlasováno: pro 7 proti 4 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce neschvaluje rozpočtovou změnu č. 5 s plánem nákladů ve výši 232.000,- Kč
do konce roku 2011 v příjmech a výdajích rozpočtu obce Ruda nad Moravou.
V 17.42 hodin starosta obce p. Tanert vyhlašuje přestávku v jednání zastupitelstva obce Ruda nad
Moravou na dobu pět minut.
V 17.44 hodin zahájil starosta obce p. Tanert jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou.
Hlasování o rozpočtové změně č. 5 bez doplňku nákladů ve výši 232.000,- Kč do konce roku 2011.
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Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 5 bez doplňku nákladů ve výši 232.000,- Kč
do konce roku 2011 v příjmech a výdajích rozpočtu obce Ruda nad Moravou.
Z: pí Léharová
T: 30. 11. 2011
Hlasování o převodu finančních prostředků ve výši 250.000,- Kč z účtu hospodářské činnosti na účet
obce Ruda nad Moravou.
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti (241
10) na účet obce Ruda nad Moravou (231 10 paragraf 6171 položka 2329). Tento převod
finančních prostředků je součástí rozpočtové změny č. 5.
Z: pí Léharová
T: 30.11. 2011

Ad5 /Změna č. 1 územního plánu Ruda nad Moravou
a) návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚP Ruda nad Moravou
S návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚP Ruda nad Moravou seznámil
přítomné zastupitele p. Lubomír Štencl.
K danému tématu diskutovali: Ing. Rulíšek, pí Sündermannová
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu
změny č. 1 ÚP Ruda nad Moravou dle přílohy tohoto návrhu usnesení.
Z: starosta
T: ihned
b) návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚP Ruda nad
Moravou
S návrhem vyhodnocení připomínek seznámil přítomné p. Lubomír Štencl.
Připomínky ani dotazy nebyly.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
změny č. 1 ÚP Ruda nad Moravou dle přílohy tohoto návrhu usnesení.
c) Změna č. 1 ÚP Ruda nad Moravou
Se změnou č. 1 ÚP Ruda nad Moravou seznámil přítomné p. Lubomír Štencl.
Dotazy ani připomínky nebyly, proto nechal Mgr. Klimeš hlasovat.
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu č. 1 ÚP Ruda nad Moravou formou opatření obecné
povahy, které je přílohou návrhu usnesení, dle § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
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Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
plánovací činnosti, a dále dle § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Z: starosta
T: ihned
d) oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy „Změnu č. 1 ÚP Ruda nad
Moravou“
Oznámit veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy „Změnu č. 1 ÚP Ruda nad Moravou“ byl
pověřen starosta obce p. Oldřich Tanert.
Připomínky ani dotazy nebyly, proto nechal Mgr. Klimeš hlasovat.
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce ukládá p. Oldřichu Tanertovi oznámit veřejnou vyhláškou opatření obecné
povahy „Změnu č. 1 ÚP Ruda nad Moravou“
Z: starosta
T: ihned

Ad6/ Majetkoprávní vztahy
a) směna občanské vybavenosti na st. 189/2 v k. ú. Ruda nad Moravou a obecních pozemků
p. č. 544/7, ostatní plocha a p. č. 545/3, zahrada, oba pozemky v k. ú. Ruda nad Moravou
za pozemky ve vlastnictví TJ Tatran Ruda p. č. 1004, ostatní plocha, ZE st. 189, ZE
586/2, ZE 594/2 vše v k. ú. Ruda nad Moravou
Se směnou občanské vybavenosti seznámil přítomné p. Lubomír Štencl.
Dotazy ani připomínky nebyly, proto nechal Mgr. Klimeš hlasovat.
Hlasováno: pro 10 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu občanské vybavenosti na st. 189/2 v k. ú. Ruda nad
Moravou, záměr směny občanské vybavenosti na st. 189/2 v k. ú. Ruda nad Moravou schválen
radou obce 30. 5. 2011, záměr zveřejněn dne 6. 6. 2011 (vyvěšen 6. 6. 2011, sejmut 30. 6. 2011) a
obecních pozemků p. č. 544/7, ostatní plocha, výměra 116 m2 a p. č. 545/3, zahrada, výměra 43
m2, oba pozemky v k. ú. Ruda nad Moravou, záměr směny pozemků schválen radou obce dne
15. 6. 2011, záměr zveřejněn 15. 6. 2011 (vyvěšen 15. 6. 2011, sejmut 4. 7. 2011) za pozemky ve
vlastnictví TJ Tatran Ruda p. č. 1004, ostatní plocha, výměra 107 m2, ZE st. 189, výměra 30m2,
ZE 586/2, výměra 648 m2, ZE 594/2, výměra 223 m2, vše v k. ú. Ruda nad Moravou.
Z: starosta
T: 25. 11. 2011
b) Prodej obecního pozemku p. p. 431/9 v k. ú. Ruda nad Moravou, orná půda, navržená
prodejní cena 70,-- - 100,-- Kč/1 m2
S prodejem obecního pozemku seznámil přítomné p. Lubomír Štencl a informoval o nově určeném
návrhu ceny ve výši 60,-- /1 m2 z posledního jednání komise pro rozvoj obce.
Dotazy ani připomínky nebyly, proto nechal Mgr. Klimeš hlasovat.
Hlasováno: pro 10 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku p. p. 431/9 v k. ú. Ruda nad Moravou,
orná půda, 2 167 m2, záměr prodeje schválen radou obce dne 24. 10. 2011, záměr prodeje
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zveřejněn 25. 10. 2011 (vyvěšen 25. 10., sejmut 10. 11. 2011), prodej pro: ½ Šárka Hlásná a ½
Jiří Diviš za prodejní cenu 60,-- Kč/1 m2.
Z: starosta, p. Ton
T: 31. 1. 2012

Ad7/ Různé
a) Výjimka z počtu žáků v ZŠ Hrabenov
S výjimkou z počtu žáků v ZŠ Hrabenov seznámil přítomné PaedDr. Milan Tichý.
K danému tématu diskutovali: PaedDr. Tichý, Mgr. Hanáková – nebude požadovat doplatek
mzdových nákladů z rozpočtu obce Ruda nad Moravou ve školním roce 2011/2012, Mgr. Klimešdoporučuje schválení výjimky, Ing. Rulíšek – navrhuje spojení ředitelství, Mgr. Kleinová, p. Štencl,
pí. Matýsová – požadavek na udržení školy v Hrabenově
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce dle § 23 odst. 4 a § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání schvaluje výjimku z počtu žáků v ZŠ
a MŠ Hrabenov v součásti základní škola.
Z: starosta, tajemnice
T: 30. 11. 2011
b) Návrh OZV č. 6/2011, o místním poplatku za komunální odpad
S návrhem OZV č. 6/2011, o místním poplatku za komunální odpad seznámila přítomné tajemnice pí.
Miroslava Šufanová.
K danému tématu diskutovali: pí. Šufanová, Ing. Rulíšek
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 6/2011, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s účinností od 1. 1. 2012.
Z: starosta, místostarostka, tajemnice
T: 21. 11. 2011
c) Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Ruda nad Moravou
č. 1/2011
Se Směrnicí č. 1/2011 seznámila přítomné ekonomka pí. Jana Léharová.
Dotazy ani připomínky nebyly, proto nechal Mgr. Klimeš hlasovat.
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků obce Ruda
nad Moravou č. 1/2011 s účinností od 1. 11. 2011.
Z: pí Léharová
T: 16. 11. 2011
d) vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Ruda nad Moravou na zajištění
předfinancování a financování projektu „Cyklostezka Ruda nad Moravou“
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Starosta obce p. Oldřich Tanert seznámil přítomné s financováním projektu „Cyklostezka Ruda nad
Moravou“
Dotazy ani připomínky nebyly, proto nechal Mgr. Klimeš hlasovat.
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Ruda nad
Moravou na zajištění předfinancování a financování projektu „Cyklostezka Ruda nad
Moravou“ po dobu jeho realizace v letech 2012 – 2013 ve výši celkových způsobilých výdajů
4.379.000,- Kč z toho dotace ÚRR (75%) tj. 3.284.250,- Kč, podíl obce (25%) tj. 1.094.750,- Kč.
Z: starosta
T: 30. 11. 2011
e) vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Ruda nad Moravou na zajištění údržby
infrastruktury projektu „Cyklostezka Ruda nad Moravou“
Dotazy ani připomínky nebyly, proto nechal Mgr. Klimeš hlasovat.
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Ruda nad
Moravou na zajištění údržby infrastruktury vybudované v rámci projektu „Cyklostezka Ruda
nad Moravou“ po celou dobu udržitelnosti projektu.
Z: starosta
T: 30. 11. 2011
f) zpráva z jednání finančního výboru č. 5 ze dne 1. 11. 2011
Zprávu z jednání finančního výboru č. 5 přednesl předseda finančního výboru p. Pavel Morong.
Dotazy ani připomínky nebyly.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru č. 5 ze dne 1. 11. 2011.
Na základě upozornění Ing. Havlíčkové informovala místostarostka Mgr. Kleinová přítomné
zastupitele, že finanční výbor má sudý počet členů, což je v rozporu se zákonem o obcích, počet členů
musí být vždy lichý (nejméně tříčlenný) a požádala předsedu finančního výboru p. Moronga o
předložení návrhu na doplnění členů FV.
Diskuse:
- p. Morong – předloží řešení do příští rady obce
V 18.49 hodin opustil jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou Ing. Suchánek.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou skončeno v 18.50 hodin.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 8/2011
konaného dne 15. 11. 2011
v sále Kulturního domu „Na Záložně“ v Rudě nad Moravou

Zastupitelstvo obce schvaluje:
142/Z/11 – program dnešního jednání
143/Z/11 – jako ověřovatele dnešního jednání p.Petra Pavelka a MUDr. Evu Bankovou,
vypracováním usnesení Mgr. Zdeňka Klimeše
144/Z/11 – kontrolu usnesení č. 7/2011
145/Z/11 – zprávu o činnosti rady obce
146/Z/11 – rozpočtovou změnu č. 4 v příjmech a výdajích rozpočtu obce Ruda nad Moravou
(schválena radou obce dne 12. 10. 2011)
147/Z/11 – rozpočtovou změnu č. 5 (bez doplňku) k 31. 10. 2011 v příjmech a výdajích rozpočtu
obce Ruda nad Moravou
148/Z/11 – převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti účet (241 10) na účet obce
Ruda nad Moravou (231 10 § 6171 položka 2329) ve výši 250 000,-- Kč (je součástí
rozpočtové změny č. 5)
149/Z/11 – předložený návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 1 územního
plánu Ruda nad Moravou dle přílohy tohoto usnesení
150/Z/11 – směnu občanské vybavenosti na st. 189/2 v k. ú. Ruda nad Moravou, záměr směny
občanské vybavenosti na st. 189/2 v k. ú. Ruda nad Moravou schválen radou obce
30. 5. 2011, záměr zveřejněn dne 6. 6. 2011 (vyvěšen 6. 6. 2011, sejmut 30. 6. 2011)
a obecních pozemků p.č. 544/7, ostatní plocha, výměra 116 m2 a p. č. 545/3, zahrada,
výměra 43 m2, oba pozemky v k. ú. Ruda nad Moravou, záměr směny pozemků schválen
radou obce dne 15. 6.2011, záměr zveřejněn 15.6. 2011 (vyvěšen 15. 6. 2011, sejmut
4. 7. 2011) za pozemky ve vlastnictví TJ Tatran Ruda p. č. 1004, ostatní plocha, výměra
107 m2, ZE st. 189, výměra 30m2, ZE 586/2, výměra 648 m2, ZE 594/2, výměra 223 m2,
vše v k. ú. Ruda nad Moravou
151/Z/11 – prodej obecního pozemku p. p. 431/9 v k. ú. Ruda nad Moravou, orná půda, 2 167 m2,
záměr prodeje schválen radou obce dne 24.10. 2011, záměr prodeje zveřejněn 25. 10.
2011 (vyvěšen 25. 10. 2011, sejmut 10. 11. 2011), schválená prodejní cena 60,-- Kč/1 m2,
prodej schválen pro: ½ Šárka Hlásná a ½ Jiří Diviš
152/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 (pro školní rok 2011/2012)
153/Z/11 – Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinnost od
1. 1. 2012
154/Z/11 – Směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků obce Ruda nad Moravou č. 1/2011,
účinnost od 1. 11. 2011
155/Z/11 – vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Ruda nad Moravou na zajištění předfinancování a financování projektu „Cyklostezka Ruda nad Moravou“ po dobu jeho realizace v letech 2012 a 2013 ve výši celkových způsobilých výdajů 4 379 000,-- Kč z toho
dotace ÚRR (75%) tj. 3 284 250,-- Kč, podíl obce (25%) tj. 1 094 750,--Kč
156/Z/11 – vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Ruda nad Moravou na zajištění údržby
infrastruktury vybudované v rámci projektu „Cyklostezka Ruda nad Moravou“ po celou
dobu udržitelnosti projektu

8

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
157/Z/11 – rozpočtovou změnu č. 5 s doplňkem 223.000,-- k 31.10. 2011 v příjmech a výdajích obce
Ruda nad Moravou
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
158/Z/11 – předložený návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚP Ruda nad
Moravou dle přílohy tohoto návrhu usnesení
159/Z/11 – zápis č. 5 z jednání finančního výboru ze dne 1. 11. 2011
Zastupitelstvo obce vydává:
160/Z/11 – Změnu č. 1 ÚP Ruda nad Moravou formou opatření obecné povahy, které je přílohou
návrhu na usnesení, dle § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, a dále dle § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
161/Z/11 – oznámit veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy „Změnu č. 1 ÚP Ruda nad Moravou“

Zapsala: Jana Léharová

Ověřovatelé:

Petr Pavelek
MUDr. Eva Banková

Mgr. Iva Kleinová
místostarostka obce

Oldřich Tanert
starosta obce
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