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ZAPIS A USNESENI
č.Zo L3-2o2o

ze zasedání ZO Rudice 11.3 .2O2O v 18.00 hod. v DD

Přítomni:

Omluveni:

Host:

Přítomno:

$oman Šebela, .Jaroslav Weiter, Kamil Kuchař, Ivana Neumannová, Pavel
Ševčík, Milan Žák, Adéla Kocmanová, Antonín Sedlák, Jan Kunc, Lada
Matušková, Vladimír Hruška, Vítězslav Pernica

Josef Kulaviak, Milan Zouhat, Radim Neěas (pozdější příchod)

Vladimíra Celá, úěetní a správce rozpočtu

12 zastupitelů z 15

Zahájení v 18.00 hod.

Uvítání na veřejném zasedání ZO obce Rudice

Program:
1. Organizační záležitosti
2. kontrola usnesení z minulého zasedáni
3. Zpráva o činnosti RO
4. Územni plán obce Rudice - informace
5. Různé
6, Diskuze
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Po ukončení veřejné části zasedání ZO bude následovat
rozšířené o zo

Rady obce Rudice

ad. 1 ) Organizační zá|ežitostiz
starosta:
a) Pro zápis dnešního ZO zmocřluji jako zapisovatele paní Ivanu Neumannovu. Konstatuji,

Že zasedání bylo svoláno včas a oznámeno prostřednictvím vyhlášky ze dne 3.3.2020
Konstatuji, že je přítomna nadpoloviění většina členů ZO dle prezenční listiny.
Omlouvají se Josef Kulaviak, Milan Zouhar a Radim Nečas (pozdější příchod)

b) Konstatuji, že byl ověřen zápis zpředchozího zasedání a nebyly proti němu podány
žádné námitky.

.iednání
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c) Navrhuji zvolit návrhovou komisi ve složení; předseda: Kamil Kuchař, Členové Roman

šebela, Jaroslav weiter

d) Navrhuji zvolit ověřovatele zápisu ve složení Lada Matušková a Antonín Sedlák

ad.2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
Finanční výbor
žádné nové skutečnosti nenastaly - v současné době se intenzivně připravuje rozpoČet

Kontrolní výbor
ZastupitelůÁ zas|án aktualizovaný seznam úkolů ze II.3.2020. ZměnY 3 uPřesnění PředloŽil
předsóda KV Vítězslav Pernica, na ďotazy odpověděli starosta Roman Šebela, předseda KV
vítězslav pernica

ad.3) Zpráva o činnosti RO
proběhlá Ro 18/2019,I9l20I9 a20l2020 zétpisy byly předány zastupitelům elektronicky.

Zo bere na vědomí, na základě pověření RO, schválené rozpočtové opatření Č- 8/2019 Ze

dne 30.12.2019 (Zúpis z RO 19/2019)

ad.4) Územní plán obce Rudice - informace
Nový územi piar, _ informace. Ve středu I8.3.202O proběhne veřejné projednaní ÚP oa

17:00 hod. v Dělnickém domě, obřadní místnosti

ad.S) Různé

5.1. Pozemek parc.č. 889/1 - odkup části pozemku
Důvod: v}užití pozemku na likvidací a zasakování dešťových vod z oblasti ulic Nad

propadáním u Šoušou""ká (doporučeno RO) Návrh ceny 30,- Kělm2, výměra cca 800m2

V lS.I5 ltod. se dostavil zastupitel Radim Nečas

Přítomno 13 zastupitelů z 15
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5.2. Pronáj€m pozemků+ Vodovod Jedovnicko
Realizační firma stavby IMOS požádala o možnost využití obecních pozemkŮ jako

mezideponii, sklad montážního materiálu a možnost zřízeni ubýování pro zaměstnance.

Vzhledem ke zkušenostem s touto firmou ZO nesouhlasí s jakýmkoliv vyuŽÍváním

obecních ploch.
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Světový den vody, který se měl uskutečnit 20.3.2020, byl zdŮvodu epidemie koronaviru

zrušen, obci byla nabídnuta možnost individuální prohlídky nové ČOV v Jedovnicích

5.3. IS Ru4 7RD - informace
Do 31 .3.2020 budou dokončeny inženýrské sítě. V současné době se realizuje stavba VO.

5.4. Mimořádná opatření - koronavir v ČR
Starosta informovai o opatřeních, zejménaco se týče ZŠ a MŠ

Ad.6. Diskuze
_ občan K  vznesl dotaz na možnost na využití obecních luk pro pasení ovcí a sklizeň

sena. Vzhledem k tomu, že se rrejedná o něho, ale třetí osobu, starosta prověří její

požadavky a případně stanoví podmínky. ZO. po zkušenostech z loňského roku,

nesouhlasí s možností pasení ovcí.
_ Vzhledem k tomu, že začiná jaro, je nutné připravit rozpis sluŽeb na Zegrové.

Místo staros ta má tabulku připravenu, bude ihned rozeslána

Připravovaná jednání:
,u.ódání Zo - 31.3.2020 v 18.00 hod vDD - důležité, bude se schvalovat rozpočet na

rck2020

ZO bere na vědomí veškeré informace z jednáni
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Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.I5 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 1 ].3.2020

Zapisovatel:

ověřovatelé:

Návrhová komise: předseda

Ivana Neumanová /^

Lada Matušková

Antonín Sedlák

kamil kuchař

Roman Šebela

Jaroslav weiter

W(Z,
{,tl

Starosta: Roman Šebela 'G^_._ {|J-(5
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