Zápis z 4. veřejného zasedání ZO
dne 20. února 2003
Přítomni: dle prezenční listiny
Program: 1. Rozpočet 2003
2. Různé
Zapisovatelkou byla určena p. Jitka Pargačová. Ověřovatelé zápisu byli určeni
p. Křemen Oldřich, p. Bílek Vladimír. Za členy návrhové komise byli zvoleni:
p. Zemba S., p. Kostiha B., Moravcová D.
Program byl jednohlasně schválen.
Způsob hlasování o usnesení byl schválen jednotlivě.
Úkol z minulého zasedání – zpráva hospodaření Zámecké vinárny k 31.1.2003 –
není ztrátová
- doplnění komise cestovního ruchu – Chmelařová R.,
Paluzgová A.
- doplnění komise mimoř. událostí – Nikodým J.,
Duchoň J., Mavropulos M., Křemen O.,
Skupieň E. st.
ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2003 ve výši 5 119 000,- Kč.
ZO schvaluje organizační řád obecního úřadu.
ZO schvaluje náplň činnosti finančního výboru.
ZO schvaluje kontrolní řád finančního a kontrolního výboru.
ZO schvaluje nákup kopírky ZŠ Sl. Rudoltice na splátky od 1.1.2003.
ZO schvaluje bezplatný převod starého traktorku TJ Sl. Rudoltice a nákup
nového traktorku pro sekání veřejné zeleně.
ZO schvaluje vyřazení nepoužitelných knih (6 kusů) do sběru MŠ.
ZO schvaluje smlouvu s O.D.S. Krnov o dopravní obslužnosti obce a bere na
vědomí informace o možností rozšíření linek.
ZO schvaluje záměr pronájmu a pronájem obecních pozemků:
p.č. 5, p.č. 156/7, p.č. 156/8, p.č. 154 a p.č. 259 vše v k.ú. Městys Rudoltice
těmto občanům: Vendula Michalisková, Milan Štefanka, Alois Krčma, Váňa
Jalamas.
ZO schvaluje inventarizaci majetku k 31.12.2003, návrh na vyřazení a způsob
likvidace vyřazeného majetku – odevzdat do sběru, zbytek spálit.
ZO bere na vědomí Nařízení vlády č. 37/2003 – zvýšení odměn zastupitelům a
schvaluje toto zvýšení od 1.3.2003.

-2ZO schvaluje začlenění obce do Svazu měst a obcí ČR.
ZO schvaluje převedení přebytku hosp. činnosti k 31.12.2002 ve výši
1 751,24 Kč na účet obce.
ZO schvaluje dohodu o přičlenění pozemků do honitby honebního společenstva
Kašnice - Rusín - Matějovice – Hrozová zastoupeného zmocněncem p. V. Říhou
ZO bere na vědomí vyřazení žádosti na byt p. Paulisové Milady z pořadníku
na přidělování bytů na I. pololetí 2003 – na vlastní žádost.
ZO bylo seznámeno s otevřeným dopisem p. Petra Pargače ve věci instalace
„Kamenné desky“ v Koberně.
V diskusi vystoupila p. Bílková s dotazem na umístění vodoměrů na čp. 8,9.
Starostka sdělila, že jde o technický problém finančně nákladný. Přednější je
oprava elektroinstalace obecních bytů.
Paní Rajnochová a p. Veselský se informovali na ořez stromů – byla jim předána
žádost.
Pan Veselský se dotazoval na možnost výkupu lahví z PVC – místostarostka
přislíbila zajistit kontakt na firmu, která se tímto zabývá.

Návrh na usnesení byl jednohlasně schválen.

Ověřovatelé zápisu: p. Oldřich Křemen v.r.
p. Vladimír Bílek v.r.

Starostka obce: Martina Jalamasová

Zápis byl vyhotoven 24.2.2003.

