Zápis a přijatá usnesení z 10. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 20.3.2012
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni:

dle prezenční listiny

Zapisovatelka:

Jitka Pargačová

Předkladatel návrhů usnesení :

ing. Mojmír Pargač

Ověřovatelé zápisu : Jaroslav Strýček, Tomáš Zemba
Omluveni :
Starosta obce na úvod veřejného zasedání konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 zastupitelů
a je usnášeníschopné. Zasedání zastupitelstva zahájil starosta v 17.00 hodin za přítomnosti 18 občanů
a předložil návrh programu jednání. Jako ověřovatele zápisu byli navrženi Jaroslav Strýček a Tomáš
Zemba
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/10-2012 ověřovatele zápisu a program zasedání dle předložených návrhů
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
1) Dotační tituly, smlouvy
Starosta informoval přítomné o podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012“
projektu „V teple a bez průvanu“, projektu výměny oken, parapetů (vnitřní i vnější) a vchodových
dveří bytových domů. Celkové plánované výdaje činí 1.100 000,- Kč, požadovaná dotace ve výši
550 000,- Kč. Dále byli přítomní zastupitelé informováni o podání žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a
památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2012“ – projektu „ Rekonstrukce
přístupové komunikace k zámku“. Projekt počítá s obnovou dnes nevyhovující panelové cesty. Nově
by přístupová komunikace měla být zhotovena z přírodních žulových kostek. Celkové náklady činí
587.400,- Kč, požadovaná dotace 293.700,- Kč. Starosta informoval přítomné zastupitele o podání
žádosti a požádal o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – „Programu na zvýšení
absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, poskytnutí investiční dotace na spolufinancování
základu dotace (vlastní podíl na uznatelných nákladech bez DPH a celkové částky DPH), vztahující se
k celkovým uznatelným nákladům projektu „Klubovna mladých hasičů“. Požadovaná dotace činí
55.100,- Kč. Dále byli přítomní zastupitele informováni o podání žádosti Mikroregionu Osoblažsko na
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotačního programu „Podpora obnovy a
rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012“ pro projekt obnovy přeshraniční komunikace
Slezské Rudoltice – Rowne. Tento projekt v případě schválení bude spolufinancován ze strany obcí
Rusín a Slezské Rudoltice. Plánované investiční výdaje činí 833.000,- Kč, požadovaná dotace činí
499.800,- Kč. Konkrétní podmínky a výše podílu obce bude stanoven v případě přidělení dotace. Dále
starosta informoval přítomné zastupitele o stavu veřejné zakázky „Obnova obecní zeleně ve Slezských
Rudolticích – I. etapa“ a podaném projektu „Energetické úspory kulturního sálu ve Slezských
Rudolticích“ a projektu „Energetické úspory ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice“. Tyto projekty Řídící orgán
OPŽP projednával na svém zasedání dne 15.3.2012. V případě schválení projektu „ Energetické
úspory ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice“ , který by v případě schválení byl realizován jako první, navrhl
přijetí usnesení o přijetí dotace a jmenování členů hodnotících komisí. V souvislosti s rekonstrukcí ZŠ
1

a MŠ bude nutné organizovat po konzultaci s SFŽP 2 samostatná výběrová řízení (samostatně na
stavební práce a samostatně pro dodávku tepelných čerpadel a rekonstrukci otopné soustavy v ZŠ a
MŠ. Navrhl, aby jediným hodnotícím kritériem pro tato výběrová řízení byla výše nabídnuté ceny.
Celkové výdaje na projekt činí 6.125.378,- Kč, nezpůsobilé výdaje 1.166.751,- Kč (vlastní podíl),
poskytnutá dotace činí 4.958.627,- Kč. Dále starosta informoval zastupitele o vyhlášení veřejné
zakázky na realizaci projektu „Klubovna mladých hasičů“a požádal o schválení členů výběrové
komise pro tento projekt. Dále byli přítomní zastupitelé seznámeni se stavem projektu Mikroregionu
Osoblažsko – Rekonstrukce veřejných prostranství – chodníků v obci. Jedná se o rekonstrukci 467 m2
chodníků na náměstí, náklady na tyto práce činí celkem 379.385,- Kč. Práce na projektu započnou
v měsíci březnu. Dále byli zastupitelé informováni o podání žádosti na projekt „Rozšíření a
dovybavení zámeckého apartmánu“ prostřednictvím MAS Krnovsko, opatření IV.1.2., Fiche 5 –
Podpora ubytování a sportu v turistické destinaci MAS Rozvoj Krnovska. Způsobilé výdaje projektu
činí celkem 172.900,- Kč, dotace činí 40%. V rámci projektu bude dovybaven stávající apartmán a
nově bude rozšířen o samostatnou část se 4 lůžky a vybavením. Celková kapacita ubytování by měla
narůst na 12 míst.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
2/10-2012 podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotačního
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012“, projektu „V teple a
bez průvanu“, projektu výměny oken, parapetů (vnitřní i vnější) a vchodových dveří bytových domů.
Celkové plánované výdaje činí 1.100 000,- Kč, požadovaná dotace ve výši 550 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/10-2012 podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotačního
programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
Moravskoslezského kraje na rok 2012“ – projektu „ Rekonstrukce přístupové komunikace k zámku“.
Celkové náklady činí 587.400,- Kč, požadovaná dotace činí 293.700,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/10-2012 podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – „Programu na
zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, poskytnutí investiční dotace na
spolufinancování základu dotace (vlastní podíl na uznatelných nákladech bez DPH a celkové částky
DPH), vztahující se k celkovým uznatelným nákladům projektu „Klubovna mladých hasičů“.
Požadovaná dotace činí 55.100,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

Usnesení bylo schváleno

2

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/10-2012 přijetí dotace ve výši 55.100,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje – „Programu na
zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, poskytnutí investiční dotace na
spolufinancování základu dotace (vlastní podíl na uznatelných nákladech bez DPH a celkové částky
DPH), vztahující se k celkovým uznatelným nákladům projektu „Klubovna mladých hasičů“.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
6/10-2012 podání žádosti na projekt „Rozšíření a dovybavení zámeckého apartmánu“, opatření
IV.1.2., Fiche 5 – Podpora ubytování a sportu v turistické destinaci MAS Rozvoj Krnovska. Způsobilé
výdaje projektu činí celkem 172.900,- Kč, dotace činí 40%.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
7/10-2012 připojení obce k projektu Mikroregionu Osoblažsko na poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2012“ pro projekt obnovy přeshraniční komunikace Slezské Rudoltice –
Rowne. Podmínky spolufinancování ze strany obce budou upřesněny po přidělení dotace.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
8/10-2012 v případě schválení a přidělení dotace z Operačního programu životního prostředí,
„Operační program životního prostředí, prioritní osy 3.1.1 v kombinaci s osou 3.2.1 – projektu
„Energetické úspory MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice“, přijetí této dotace. Celková výdaje projektu činí
6.125 378,- Kč, celkové nezpůsobilé výdaje (vlastní podíl) činí 1.166 751,- Kč, výše poskytnuté
dotace činí 4.958 627,- Kč
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

Usnesení bylo schváleno

3

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO ukládá:
9/10-2012 v souladu s Usnesením ZO 8/10-2012 starostovi obce vyhlášení veřejných zakázek pro
projekt „Energetické úspory MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice“v termínu do 30.4.2012, samostatné zakázky
pro stavební práce a samostatné zakázky na dodávku tepelných čerpadel a otopné soustavy, stanoví
jako jediné kritérium pro výběr uchazečů výši nabídkové ceny a jmenuje za členy hodnotících komisí,
které budou zároveň komisemi pro otevírání obálek G. Jalamase, S. Zembu a A. Libotovského ze
společnosti IRBOS s.r.o.. Jako náhradníka jmenuje ZO E. Skupiena.
Výsledek hlasování: Pro

9

0

Proti

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO ukládá :
10/10-2012 starostovi obce vyhlásit veřejnou zakázku na realizaci projektu„Klubovna mladých
hasičů“ stanovit jako jediné kritérium pro výběr uchazeče výši nabídkové ceny a za členy hodnotící
komise ZO stanoví M.Pargače, M. Jalamasovou a T.Zembu. Jako náhradníka jmenuje ZO M.Šamaje
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno

2) Přehled majetku a závazků obce k 31.12.2011, Rozpočet sociálního fondu na rok 2012,
Rozpočtový výhled obce na roky 2014 – 2016, Návrh na vyřazení majetku obce, Účetní
odpisový plán pro rok 2012, Zřízení podúčtu k základnímu běžnému účtu obce pro účely
zřízení sociálního fondu obce Slezské Rudoltice

Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
11/10-2012 přehled majetku a závazků obce Slezské Rudoltice ke dni 31.12.2011
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
12/10-2012 rozpočet sociálního fondu obce Slezské Rudoltice na rok 2012
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

Usnesení bylo schváleno

4

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
13/10-2012 rozpočtový výhled obce Slezské Rudoltice na roky 2014 - 2016
Výsledek hlasování

Pro

9

0

Proti

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
14/10-2012 návrh na vyřazení majetku z provedené inventarizace k 31.12.2011
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
15/10 – 2012 zřízení podúčtu k základnímu účtu obce Slezské Rudoltice pro účely zřízení sociálního
fondu obce Slezské Rudoltice
Výsledek hlasování:

Pro

9

Zdrželi se 0

Proti 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
16/10–2012 účetní odpisový plán obce pro rok 2012
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno

3) Základní škola a Mateřská škola Slezské Rudoltice
Starosta obce seznámil zastupitele s plněním finančního plánu ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice za období
01.2011 - 12.2011, Výsledkem hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2011, Zápisem o výsledku inventarizace
provedené u ZŠ a MŠ ke dni 31.12.2011a Návrhem na vyřazení majetku v ZŠ a MŠ
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
17/10-2012 plnění finančního plánu ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice za období 01.2011 – 12.2011
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

Usnesení bylo schváleno
5

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
18/10-2012 výsledek hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2011
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
19/10-2012 výsledky provedené inventarizace v ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice ke dni 31.12.2011 a
návrh na vyřazení majetku
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

4) Veřejná služba a veřejně prospěšné práce 2012
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s podmínkami poskytování dotací na veřejně prospěšné
práce v roce 2012. Upřesnil podmínky organizování veřejné služby. Požádal zastupitele o schválení
zřízení 3 míst - koordinátora veřejné služby na období březen 2012 – únor 2013 a 2 míst VPP na
období duben – září 2012. Koordinátor bude plně hrazen z dotačních peněz Úřadů práce. 2 pracovníci
zařazeni na veřejně prospěšných pracích budou ze strany Úřadu práce dotováni částkou 7.000,- Kč.
Pracovníci na VPP budou smlouvy uzavírat na dobu 6 měsíců. Zastupitelé byli seznámeni
s personálním obsazením míst koordinátora a 2 pracovníků, kteří budou vykonávat veřejně prospěšné
práce
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
20/10-2012 zřízení 3 pracovních míst : koordinátora veřejné služby na dobu od března 2012 do února
2013 a 2 pracovníků VPP na období duben – září 2012
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno

5) Poskytnutí příspěvku – komunitní plánování na Osoblažsku
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele a občany s žádostí obce Osoblaha o poskytnutí příspěvku
ve výši 48.000,- Kč jako podílu obce Slezské Rudoltice na dotačním projektu, který zajišťuje sociální
služby na Osoblažsku prostřednictvím společnosti Althaia o.p.s.

6

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
21/10-2012 zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 48.000,- Kč jako podíl obce
Slezské Rudoltice na dotaci k financování sociálních služeb na Osoblažsku, které prostřednictvím
o.p.s. Althaia poskytuje obec Osoblaha.
Výsledek hlasování: Pro 0

Proti

9 (všichni členové ZO)

Zdrželi se

0

Usnesení nebylo schváleno
Návrh usnesení
ZO ukládá:
22/10-2012 starostovi obce zahájit jednání o uzavření smlouvy s organizací Charita Krnov
k zabezpečení sociálních služeb pro své občany s tím, že poradenskou a konzultační činnost budou
provádět pracovníci OÚ spolu se starostou v rámci svého pracovního úvazku.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
6) Bytová problematika, žádosti o mimořádné přidělení bytů v majetku obce
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostmi o mimořádné přidělení obecního bytu. Informoval o
žádostech paní Růženy Oračkové, pana Františka Voltemara, paní Marcely Havlíkové a pana Jana
Mikesky na mimořádné přidělení obecního bytu.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
23/10-2012 mimořádné přidělení bytu v majetku obce paní Růženě Oračkové, nar. 24.2.1971
Výsledek hlasování : Pro 2 (ing.Pargač, Skupien)
Proti 6 (Strýček, T.Zemba, S.Zemba, Pargač P., Jalamas, Šamaj)
Zdrželi se 1 (Jalamasová)
Usnesení nebylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
24/10-2012 mimořádné přidělení bytu v majetku obce panu Františku Voltemarovi, nar. 21.2.1959
Výsledek hlasování: Pro 6 (Jalamas, Pargač P., ing.Pargač,Šamaj, Jalamasová, Skupien)
Proti 0
Zdrželi se 3 (Zemba T., Zemba S.,Strýček)
Usnesení bylo schváleno

7

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
25/10-2012 mimořádné přidělení obecního bytu paní Marcele Havlíkové, nar. 16.3.1968
Výsledek hlasování:

Pro

7 (ing.Pargač, Zemba S.,Zemba T., Jalamas, Jalamasová,
Skupien, Šamaj)

Proti 0
Zdrželi se 2 (Pargač P., Strýček)
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
26/10-2012 mimořádné přidělení obecního bytu panu Janu Mikeskovi, nar. 30.8.1972
Výsledek hlasování:

Pro 0
Proti 7 (Pargač P., Strýček, Šamaj, Jalamas, Zemba S., Zemba T.,
Skupien)
Zdrželi se 2 (ing.Pargač, Jalamasová)

Usnesení nebylo schváleno
7) Prodej, pronájem nemovitostí
Starosta obce seznámil zastupitele s došlými žádostmi na prodej a pronájem nemovitostí v majetku
obce.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
27/10-2012 záměr prodeje a prodej pozemkové parcely č. 249/16 – ost. plocha o výměře 140 m2,
v k.ú. Městys Rudoltice paní Mileně Rajnochové, bytem Slezské Rudoltice 74 za obvyklých
podmínek.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
28/10-2012 záměr pronájmu pozemku p.č. 228/36 – orná půda o výměře 243 m2 v k.ú. Ves Rudoltice
a pozemku p.č. 101/10 – orná půda o výměře 247 m2 v k.ú. Městys Rudoltice.
Výsledek hlasování: Pro 0

9 (všichni členové ZO)

Proti

Usnesení nebylo schváleno
8

Zdrželi se

0

8) Změny ve výborech zastupitelstva obce
Starosta obce informoval zastupitele o dopise předsedy výboru pro kulturu a SPOZ pana Tomáše
Zemby. Starosta obce navrhl, aby dříve zřízený výbor pro kulturu byl rozdělen na samostatný výbor
pro kuturu a komisi– sbor pro občanské záležitosti. Výbor pro kulturu by pracoval jako tříčlenný a
komise pro občanské záležitosti jako čtyřčlenná. Výbor pro sport zůstává nadále jako tříčlenný, ve
stejném personálním obsazení a v souladu s Usnesením č. 13/1 – 2010 a Usnesením č. 30/2 – 2010
Návrh usnesení
ZO ruší:
29/10-2012 Usnesení ZO č. 11/1 – 2010, kterým byly zřízeny iniciativní výbory zastupitelstva obce a
Usnesení ZO č. 31/2 – 2010, kterým byl doplněn o členy výbor pro kulturu
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
30/10 - 2012 zastupitelstvo obce Slezské Rudoltice zřizuje výbor pro sport jako tříčlenný , výbor pro
kulturu jako tříčlenný a komisi – sbor pro občanské záležitosti jako čtyřčlennou.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
31/10-2012 do funkce předsedy kulturního výboru pana Tomáše Zembu a jako členy výboru paní
Martinu Jalamasovou a paní Marii Pšenčíkovou ml.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
32/10-2012 do funkce předsedy komise– sboru pro občanské záležitosti pana Ericha Skupiena a jako
členy komise paní Natašu Křemenovou, Dagmar Maderovou, Blanku Skupienovou
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti

0

Usnesení bylo schváleno

9

Zdrželi se 1 (Skupien)

9) Zpráva o činnosti SDH Slezské Rudoltice za rok 2011
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se Zprávou o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Slezské
Rudoltice za rok 2011.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
33/10-2012 Zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Slezské Rudoltice za rok 2011
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
10) Pronájem nebytových prostor na č.p. 7 – provozovny smíšeného zboží
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem podmínek pronájmu nebytových prostor –
bývalé prodejny smíšeného zboží na č.p.7 ve Slezských Rudolticích. Požádal zastupitele o schválení
těchto podmínek. Navrhl, aby nadále byl zachován původní účel užití těchto prostor tj. prodejna
potravin a smíšeného zboží s tím, že hlavním kritériem pro výběr nového nájemce bude nabídka výše
nájmu uvedených nebytových prostor.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
34/10 – 2012 níže uvedené podmínky pro výběr nového provozovatele nebytových prostor ve
Slezských Rudolticích na č.p. 7 , na pozemku 3/1 – stavební v k. ú. Městys Rudoltice (bývalá prodejna
smíšeného zboží na náměstí ve Slezských Rudolticích )
1) zachování původního určení tj. prodejny potravin a smíšeného zboží
2) o novém nájemci bude rozhodnuto obálkovou metodou
3) obec si vyhrazuje právo nepřijmout vítěznou nabídku
4) jediným hodnotícím kritériem pro výběr nájemce bude nabídka výše ročního nájmu za užívání
výše uvedených nebytových prostor
5) obec se nebude podílet na nákladech spojených s rekonstrukcí nebytových prostor
6) nájem bude uzavřen na dobu neurčitou
7) v rámci zachování konkurence bude ze strany nájemce možný pronájem pouze jedné
provozovny – prodejny v majetku obce (budova okálu nebo provozovny na č.p.7)
8) zalepené obálky s nabídkami, označené „Nabídka – provozovna na č.p.7“, je nutné doručit na
podatelnu Obecního úřadu ve Slezských Rudolticích do 11.4.2012 do 16.00 hod. Obálky
doručené po tomto datu budou ze soutěže vyřazeny.
9) otevírání obálek a hodnocení došlých nabídek proběhne dne 11.4.2012 v 17.00 hod. na
veřejném zasedání zastupitelstva obce
10) společná prohlídka nabízených nebytových prostor proběhne dne 26.3.2012 a 2.4.2012 v 16.00
hod.
11) minimální výše ročního nájmu bez energií je stanovena ve výši 34.407,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Usnesení bylo schváleno
10

Zdrželi se 0

11) Rozpočtové opatření č. 1/2012
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem Rozpočtového opatření č. 1/2012
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
35/10-2012 rozpočtové opatření obce č. 1/2012 v členění dle předloženého návrhu
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

12) Různé
Starosta seznámil přítomné zastupitele s žádostí pana Josefa Duchoně o vyslovení souhlasu
s výstavbou fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 kW, která bude umístěna na střeše objektu (parcela
st. 145- k.ú. Ves Rudoltice) na adrese Slezské Rudoltice 57 (provozní budova v provozním areálu pana
Duchoně). Tato FVE bude umístěna rovnoběžně s rovinou střechy a z architektonického hlediska
nenaruší ráz budovy. Montážní a stavební práce budou probíhat výhradně na dotčeném objektu, okolní
pozemky nebudou dotčeny. Dále byla zastupitelům předložena Zpráva o trestné a přestupkové činnosti
ve služebním obvodě Policie ČR Město Albrechtice – území obcí Osoblažska. Dále byli zastupitelé
požádáni o schválení úpravy provozní doby zámeckého apartmánu. Z důvodu úspory nákladů za
spotřebované energie a vodu starosta navrhl provozovat zámecký apartmán pouze v období od. 1.4. –
30.10. za ceny ubytování stávajícího období 1.5. – 30.9. Tuto změnu navrhl zavést již tuto turistickou
sezónu.
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
36/10-2012 s výstavbou fotovoltaické elektrárny na střeše objektu (parcela st. 145 – zastavěná plocha
a nádvoří) na adrese Slezské Rudoltice 57, investora Josefa Duchoně, bytem Slezské Rudoltice 14
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
37/10-2012 zprávu policie o vývoji trestné a přestupkové činnosti v územním obvodu obcí
Osoblažska za rok 2011
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti

Usnesení bylo schváleno

11

0

Zdrželi se: 1 (Jalamasová)

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
38/10-2012 změnu původní celoroční provozní doby zámeckého apartmánu na novou provozní dobu
od 1.4. – do 30.10. z důvodů úspory provozních nákladů. Změna provozní doby bude poprvé
uplatněna v turistické sezóně roku 2012. Ceny za ubytování zůstávají ve výši původní sezóny od 1.5. –
30.9.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno
13) Diskuse
- Martina Jalamasová se tázala, jak to vypadá s prodejem budovy bývalého obecního úřadu č.p.85 ve
Sl. Rudolticích
starosta: bylo jednáno celkem se 3 zájemci, prozatím se objekt nepodařilo prodat
- paní Juroková upozornila na skutečnost, že příjezdová komunikace, u popelnic ve Sl. Rudolticích
č.p.28, vedle rodinného domu Juroků, se propadá a 30.9.2012 končí záruka na provedené odvodnění
starosta: bude posouzeno technikem OÚ, případné závady budou odstraněny
starosta dále občany seznámil s problémy ohledně nádrže u policejní stanice a propadající se krajnice
komunikace
- Martina Jalamasová – dotaz na kontejnery pro velkoobjemový odpad
starosta: 4 kontejnery budou ustaveny v týdnu od 26.3. a 27.3.2012, v tomto týdnu budou i odvezeny,
stanoviště : náměstí, polic. stanice, obecní úřad, bytový dům č.p.4, 6.
14) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 18.20 hodin
Zapsala dne 20.3.2012

Jitka Pargačová

Z ručního zápisu přepsal

ing. Mojmír Pargač

…………………………..

…………………………….

ing. Mojmír Pargač v.r.

Stanislav Zemba v.r.

starosta obce

Ověřovatelé zápisu

místostarosta obce

Tomáš Zemba

v.r

Jaroslav Strýček v.r.
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……………………
……………………

