Usnesení ze 7. veřejného zasedání
Obce Slezské Rudoltice dne 19.6.2003
ZO schvaluje:
1/7-2003 – program veřejného zasedání
2/7-2003 – žádost p. Hažikové na postavení altánu a vykopání studny
na parcele č. 156/7 v k.ú. Městys Rudoltice. Paní Hažiková podá
ohlášení na stavebním úřadě
3/7-2003 – bezúplatný převod 4 ks dýchacích přístrojů S 71 s příslušenstvím
od HZS MSK pro SDH Sl. Rudoltice
4/7-2003 – cenu nepotřebného materiálu – vnitřní dlaždice za cenu 10,- Kč
za 1 kus
ZO bere na vědomí:
5/7-2003 – uvolnění prostředků na zakoupení propagačního materiálu o obci
a zajištění oslav 105. výročí vzniku úzkorozchodné dráhy ve výši
15 000,- Kč
ZO schvaluje:
6/7-2003 – prodej části pozemku p.č. 152/16 zahrada v k.ú. Městys Rudoltice
panu Rostislavu Nojzerovi, Sl. Rudoltice č. 18 dle znal. posudku
7/7-2003 – prodej části pozemku p.č. 152/16 zahrada v k.ú. Městys Rudoltice
panu Jiřímu Gerlichovi, Sl. Rudoltice č. 20 dle znal. posudku
8/7-2003 – prodej části pozemku p.č. 152/16 zahrada v k.ú. Městys Rudoltice
panu Miroslavu Hnidkovi, Sl. Rudoltice č. 17 dle znal. posudku
ZO projednalo:
9/7-2003 – prodej pozemku p.č. 171/2 zahrada o výměře 148 m2 v k.ú. Ves
Rudoltice a p.č. 171/9 zahrada o výměře 85 m2 v k.ú. Ves
Rudoltice manželům Mojmírovi a Jolaně Pargačovým,
Sl. Rudoltice 50 – odloženo na příští ZO
10/7-2003 – prodej pozemku p.č. 33/4 stavební o výměře 31 m2 v k.ú. Ves
Rudoltice, p.č. 171/5 zahrada o výměře 74 m2 v k.ú. Ves
Rudoltice,
p.č. 171/7 zahrada o výměře 46 m2 v k.ú. Ves Rudoltice manželům
Petrovi a Jitce Pargačovým, Sl. Rudoltice č. 50 – odloženo na příští
ZO
ZO schvaluje:
11/7-2003 – prodej budovy bývalé policie čp. 52 na p.č. 113 stavební o výměře
326 m2 v k.ú. Ves Rudoltice a přilehlých pozemků p.č. 1/1 zahrada
o výměře 471 m2, p.č. 1/3 zahrada o výměře 109 m2 a p.č. 1/4
zahrada o výměře 51 m2 vše v k.ú. Ves Rudoltice panu Bronislavu

-2Kostihovi, bytem Slezské Rudoltice čp. 41
ZO bere na vědomí:
12/7-2003 – upozornění odběratelům vody z veřejného vodovodu
13/7-2003 – informaci o sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu
v měsíci červenci a železného šrotu dne 25.6.2003
ZO schvaluje:
14/7-2003 – vstoupení Obce Sl. Rudoltice do veřejně prospěšné společnosti
1. parní úzkokolejná osoblažská společnost
15/7-2003 – ceník dřeva z obecního lesa – dle návrhu odborného lesního
hospodáře 550,- až 650,- Kč nastojato
16/7-2003 – neprodané dřevo (12/6-2003) použít jako topivo v ZŠ
17/7-2003 – půjčovné stolů a židlí ze sálu bezplatně
ZO bere na vědomí:
18/7-2003 – rozhodnutí starostky (dle § 102 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb.)
zahrádku na parcele č. 29/10 v k.ú. Městys Rudoltice o výměře
286 m2 prozatím nepřidělit ani jednomu ze žadatelů
ZO schvaluje:
19/7-2003 – doplatek za služební telefon veliteli SDH ve výši 50 % nákladů
nad 50,- Kč mimo volné minuty
20/7-2003 - prodej propagačního materiálu „Průvodce 105. výročím úzkorozchodné dráhy Třemešná – Osoblaha“ za cenu 60,- Kč za 1 kus
ZO ukládá:
21/7-2003 – starostce znovu upozornit pronajímatele pozemků uvedených
pod č. usnesení 9/7-2003 a 10/7-2003 na záměr prodeje pozemků
22/7-2003 – starostce do 15. srpna 2003 rozhodnout o přidělení zahrádky
dle č. usnesení 18/7-2003
pro: 7

proti: 0

………………………….
Martina Jalamasová
starostka obce

zdržel se: 0

……………………………….
Dana Moravcová
místostarostka obce

