Usnesení z 6. veřejného zasedání
ZO Slezské Rudoltice dne 3.6.2003
ZO schvaluje:
1/6-2003 – program veřejného zasedání
2/6-2003 – závěrečný účet obce za rok 2002. Zastupitelstvo obce nemá
k závěrečnému účtu připomínky, souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to
bez výhrad
3/6-2003 – 1. vlastní rozpočtové opatření
4/6-2003 – záměr pronájmů částí pozemků v k.ú. Městys Rudoltice:
p.č. 7/1 - zahrada a p.č. 7/2 – zahrada;
- záměr pronájmu pozemku p.č. 1306/2 – zahrada o výměře 47 m2
v k.ú. Ves Rudoltice
5/6-2003 – záměr prodeje budovy bývalé policie čp. 52 - p.č. 113 - stavební
o výměře 326 m2 v k.ú. Ves Rudoltice, p.č. 1/1 – zahrada
o výměře 471 m2, p.č. 1/3 – zahrada o výměře 109 m2, p.č. 1/4
o výměře 51 m2, vše v k.ú. Ves Rudoltice
6/6-2003 – záměr prodeje části pozemku p.č. 152/16 – zahrada o výměře
1407 m2 v k.ú. Městys Rudoltice
7/6-2003 – záměr prodeje pozemků p.č. 171/2 – zahrada o výměře 148 m2
a p.č. 171/9 o výměře 85 m2 vše v k.ú. Ves Rudoltice
8/6-2003 – záměr prodeje pozemků p.č. 33/4 – stavební o výměře 31 m2,
p.č. 171/5 – zahrada o výměře 74 m2 a p.č. 171/7 – zahrada o
výměře
46 m2, vše v k.ú. Ves Rudoltice
9/6-2003 – záměr prodeje pozemku p.č. 152/19 – orná půda o výměře 8825 m2
v k.ú. Městys Rudoltice (biokoridor)
ZO neschvaluje:
10/6-2003 – záměr prodeje části pozemku p.č. 29/10 – zahrada o výměře
286 m2 v k.ú. Městys Rudoltice (Zámecký park)
ZO bere na vědomí:
11/6-2003 – zápis kontrolního výboru (přeměření dřeva)
ZO stanoví:
12/6-2003 – cenu dřeva určeného k prodeji uloženého na skládce:
dolovina 600,- Kč
kulatina 1 000,- Kč
KPZ
280,- Kč
13/6-2003 – cenu za propagační materiál Opavice za 10,- Kč
cenu za pohlednici Slezských Rudoltic za 2,50 Kč

-2ZO schvaluje:
14/6-2003 – převedení běžného účtu Obce Sl. Rudoltice u České spořitelny
do režimu pásmového úročení
ZO bere na vědomí:
15/6-2003 – výsledek veřejné soutěže k rekonstrukci jídelny MŠ
ZO schvaluje:
16/6-2003 – smlouvu o dílo se zhotovitelem ing. Josef Kučerik, soukromý
stavební podnik se sídlem v Jindřichově
ZO bere na vědomí:
17/6-2003 – zápisy z kontrolních jednání MěÚ Krnov oddělení památkové péče
ve věcech „Zámecký park a sýpka“
18/6-2003 – aktivity hnutí Duha Jeseníky – úprava kostela a zdi v Pelhřimovech
a žádost o příspěvek na ubytování studentů ve výši 3000,- Kč
ZO schvaluje:
19/6-2003 – žádost p. Petra Skupiena o stavbu altánu na zahradě p.č. 29/10
v k.ú. Městys Rudoltice. ZO doporučuje podat ohlášení drobné
stavby až po vyjádření MěÚ Krnov, odd. památkové péče
ZO projednalo:
20/6-2003 – žádost p. Slavomíry Hažikové o povolení stavby altánku
a vykopání studny na p.č. 156/7 – zahrada v k.ú. Městys Rudoltice
ZO schvaluje:
21/6-2003 – finanční odměnu panu Erichu Skupieňovi st. ve výši 200,- Kč
měsíčně s účinností od 1.1.2003
22/6-2003 – podnikatelský záměr firmy Jiří Slivka, Jakartovice 48 – chov kuřat
ve Víně (majetek Pozemkového fondu)
23/6-2003 – drobnou stavbu na parcele č. 152/16 v k.ú. Městys Rudoltice
panu Miroslavu Banovcovi
24/6-2003 – smlouvu s Moravskoslezským krajem o poskytnutí účelové dotace
pro SDH ve výši 37800,- Kč na nákup 6 párů obuvi „Ranger“
25/6-2003 – evidenci právních předpisů obce, vydaných po roce 2000
v souladu s ustanovením § 152 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
ZO projednalo:
26/6-2003 – stížnost p. Jozefa Hajduka na zastupitelstvo obce za neseriozní
jednání ve věci nepřidělení pozemku a shledalo ji jako
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neoprávněnou (hlasování 3 pro oprávněnou, 2 proti, 4 se zdrželi),
a pozastavuje usnesení č. 3/5-2003 z 17.4.2003 o přidělení části
pozemku p.č. 29/10 o výměře 286 m2 v k.ú. Městys Rudoltice
panu Vl. Zembovi, čj. 120
27/6-2003 – protokol Státní zeměd. a potravin. inspekce z kontrolního jednání
v Potravinách Eva – stavební úpravy
28/6-2003 – stav hromosvodů na budovách ve vlastnictví obce
ZO bere na vědomí:
29/6-2003 – 5. června 2003 ve 14.00 h proběhne na náměstí informační
odpoledne o vstupu do EU
30/6-2003 – 28. a 29. června 2003 proběhnou oslavy 105. výročí založení
úzkorozchodné dráhy (doprovodné akce)
31/6-2003 – ACA Zdice nabízí projekt 25 % vlastních zdrojů na ČOV, pokud
se
obci podaří zajistit dotaci na ČOV
32/6-2003 – informaci o revizi rozvodu el. přípojek na zahrádkách na parcele
č. 29/10 v k.ú. Městys Rudoltice
ZO projednalo:
33/6-2003 – obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003 o chovu a držení zvířat
na území obce
ZO si vyhrazuje:
34/6-2003 – uzavírání veřejnoprávních smluv
ZO bere na vědomí:
35/6-2003 – vyúčtování Dětského dne pořádaného 30.5.2003
ZO ukládá:
36/6-2003 – znovuprojednání nepořádku u dřevníku pana Štefana Voltemara
(p. Glejtek)
37/6-2003 – upozornit pronajímatele p. Petrakise Pašase o schváleném záměru
prodeje – viz č. usnesení 7/6-2003 a 8/6-2003
38/6-2003 – k bodu usnesení č. 20/6-2003 zjistit v územním plánu využití
pozemku
39/6-2003 – do 15 dnů svolat řízení k pronájmu zahrádky k bodu usnesení
č. 26/6-2003
40/6-2003 – projednat financování stavebních úprav v Potravinách Eva
41/6-2003 – kontrola el. přípojek na pozemku p.č. 29/10 v k.ú. Městys
Rudoltice po 31.8.2003
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42/6-2003 – prokonzultování OZV č. 1/2003
pro: 9

Martina Jalamasová v.r.
starostka obce

proti: 0

zdržel se: 0

Dana Moravcová v.r.
místostarostka obce

