Zápis a přijatá usnesení z 13. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 27.9.2012
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni:

dle prezenční listiny, v průběhu zasedání se dostavil pan Georgios Jalamas

Zapisovatelka:

Jitka Pargačová

Předkladatel návrhů usnesení :

ing. Mojmír Pargač

Ověřovatelé zápisu : Jaroslav Strýček, Petr Pargač
Omluveni: Martina Jalamasová, Erich Skupien
Starosta obce na úvod veřejného zasedání konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 6 zastupitelů
a je usnášeníschopné. Zasedání zastupitelstva zahájil starosta v 17.05 hodin za přítomnosti 6 občanů a
předložil návrh programu jednání. V bodě 5 předloženého programu bylo navrženo upravit původní
text „Rozpočtové opatření obce č.2/2012“ na nové znění „Úprava Rozpočtového opatření č. 2/2012
(změna rozpočtu č. 3), Rozpočtové opatření č. 3/2012“. Starosta obce seznámil zastupitele s plněním
přijatých usnesení z 12. zasedání ZO. Konstatoval, že usnesení jsou průběžně plněna. V průběhu
projednávání se dostavil 1 občan. V souladu s usnesením zastupitelstva č. 8/12 – 2012 nebyl dodržen
termín k vyhlášení veřejných zakázek pro projekt „Energetické úspory ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice“,
který byl původně stanoven do 15.7.2012. Tento termín nebyl dodržen z důvodu prodloužení
posuzování zadávací dokumentace k výběrovému řízení ze strany Státního fondu životního prostředí
(2,5 měsíce). Tyto veřejné zakázky byly vyhlášeny následně dne 14. 9. 2012.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/13-2012 ověřovatele zápisu a program zasedání dle předložených návrhů
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
2/13-2012 plnění usnesení přijatých na 12. zasedání ZO
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
1) Dotační tituly, smlouvy, výběrová řízení
Zastupitelé byli starostou informováni o dvou vyhlášených výběrových řízeních - podlimitních
veřejných zakázek projektu „Energetické úspory ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice II“. První výběrové
řízení se dotýká stavebních prací tj. zateplení budovy, rekonstrukce střechy, výměny oken a
demolice stávající terasy (2.400.000,- Kč bez DPH). Druhé výběrové řízení se dotýká
rekonstrukce otopné soustavy a instalace tepelného čerpadla se zemním kolektorem (1.600.000
bez DPH). Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení došlých nabídek proběhne dne 4. 10. 2012
v 17.00 hod. u zakázky na rekonstrukci otopné soustavy a instalaci tepelného čerpadla resp.
v 17.30 hod. u zakázky na stavební práce. Tyto podlimitní veřejné zakázky byly řádně zveřejněny
v souladu se zákonem na profilu zadavatele, který obec zřídila na stránkách uverejnovani.cz.
Odkaz na profil zadavatele je rovněž zřízen na stránkách obce. V průběhu projednávání bodu 1
programu se dostavil zastupitel pan Georgios Jalamas. V souladu s usnesením zastupitelstva č.
12/12 – 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na vyhotovení projektové dokumentace (zaměření
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stávajícího stavu a nové projekce) a administraci žádosti o podporu ve věci výstavby sociálních
bytů pro seniory (dotační titul ministerstva pro místní rozvoj). Starosta seznámil přítomné
zastupitele se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek u tohoto projektu. Zastupitelstvo bylo
požádáno o schválení zhotovitele předmětné zakázky – ing. Dobroslava Janka, Albrechtická 16,
794 01 Krnov. Dále byli zastupitelé informováni o ukončení projektu „Oprava střechy a komínů –
bytový dům na č.p. 7 ve Slezských Rudolticích“(395.000,- bez DPH). Ukončeny byly rovněž
práce na dotačním projektu „Klubovna mladých hasičů“(247.566,- Kč bez DPH). Na SZIF je
podána žádost o proplacení výdajů spojených s tímto projektem. Závěrečná kontrola projektu ze
strany SZIF se uskuteční v 1. polovině měsíce října 2012. Starosta rovněž přítomné informoval o
stavu projektu „Obnova obecní zeleně ve Slezských Rudolticích – I.etapa“. Obci byly proplaceny
ze strany Státního fondu životního prostředí požadované platby. U suchých a neujatých stromů je
vedeno reklamační řízení, s firmou VYKRUT je sepsán reklamační protokol. K výměně dojde
v měsíci říjnu letošního roku. Po uplatnění reklamace proběhne v měsíci říjnu 2012 závěrečná
kontrola ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny. Poté dojde k ukončení tohoto projektu.
Zastupitelé byli rovněž informováni o stavu projektu „Revitalizace zámeckého parku Slezské
Rudoltice – I.etapa,na který získalo dotaci občanské sdružení EKO Trend. Celkové náklady
tohoto projektu činí 5.099.612,- Kč. Tento projekt započne v měsíci září 2012. Do konce roku
budou provedeny výsadby v připravených parterech zámeckého parku. Tento projekt je plně
v režii občanského sdružení a není spolufinancován ze strany obce. Průvodní technické zprávy a
plány jsou k dispozici na stránkách obce v záložce evropské projekty. Kompletní dokumentace je
rovněž vystaven ve vývěskách před náměstím. V souladu s usnesením zastupitelstva 14/12-2012
bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na projekt „Výměna plastových oken
a dveří v obci Slezské Rudoltice – bytové domy č.p. 7, 8, 9, 17, 18, 20“. Starosta seznámil
přítomné zastupitele se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek u tohoto projektu.
Zastupitelstvo bylo požádáno o schválení zhotovitele předmětné zakázky – společnost RI OKNA
a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec. Tento projekt bude ukončen v měsíci říjnu 2012. V souvislosti
s tímto projektem požádal starosta o schválení Smlouvy o poskytování služeb – komplexního
zajištění technického dozoru investora u tohoto finančně náročného projektu (1.169.423,- Kč s
DPH). Smlouvy o dílo jsou rovněž dle zákona zveřejněny na profilu zadavatele. Zastupitelům byl
předložen návrh Smlouvy na zajištění technického dozoru s panem Alešem Libotovským, Ledská
20, 517 41 Hřibiny – Ledská. Dále byli zastupitelé požádáni o schválení – přijetí dotace na
projekt „Rozšíření a dovybavení zámeckého apartmánu“. Tento dotační projekt je spolufinancován
Státním zemědělským intervenčním fondem. Způsobilé výdaje projektu činí celkem 172.900,- Kč,
procento dotace činí 40%. Tento projekt řeší dovybavení stávajícího apartmánu v prostorách
zámku a rozšiřuje stávající kapacitu ubytování o nové vybavené prostory se 4 lůžky. Počet
ubytovacích míst se zvýší ze stávajících 8 na 12. Dále byli zastupitelé požádáni o schválení přijetí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 2.900,- Kč. Dále starosta
informoval přítomné o podání žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel – kofinancování projektu
„Energetické úspory ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice II“. Tato žádost byla na posledním zasedání
zastupitelstva kraje schválena. Starosta požádal zastupitele o schválení – přijetí této dotace
(236.300,- Kč). Dále byli zastupitelé informováni o podání žádosti o poskytnutí finančního
příspěvku na hospodaření v lesích na Moravskoslezský kraj (8.070,- Kč). Dále byli zastupitelé
informováni o žádosti tělovýchovné jednoty o poskytnutí návratné bezúročné půjčky ve výši xy na
financování dotačních projektů „Šatny tělovýchovné jednoty – vybavení“ a „Tělovýchovná
jednota – sportovní vybavení“. Na tyto projekty získala dotaci ze SZIF, Programu rozvoje
venkova ČR. Způsobilé výdaje projektů činí 125.782,- Kč. Celková výše přiznané dotace činí
106.914,- Kč. Půjčka bude navrácena obci po vyúčtování dotačního projektu, nejpozději do konce
roku 2012. Součástí půjčky bude i částka 30.000,- Kč, původně určená na nákup vybavení –
bezpečných branek pro žákovské družstvo. O tuto částku bude ponížena požadovaná půjčka. Dále
byli zastupitelé požádáni o souhlas s připojením obce k projektu „Osoblažsko pracuje“, projektu
z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Odborným garantem projektu a žadatelem
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je obec Osoblaha, naše obec by se zúčastnila jako partner projektu. Cílem projektu je vytvořit u
jednotlivých partnerů celkem 5 pracovních míst (cílová skupina občané nad 50 let) v údržbě
zeleně a 1 místo za účelem vedení této skupiny. Pracovní místa by byla vytvořena na 24 měsíců
(5x12 měsíců + 5x12 měsíců), 1 koordinátor na celkových 24 měsíců.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
3/13-2012 informaci o vyhlášení výběrových řízeních – podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
a veřejné zakázky na dodávku rekonstrukce otopné soustavy a instalace tepelného čerpadla se zemním
kolektorem, vše na projekt „Energetické úspory ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice II“.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
4/13-2012 zprávu o veřejné zakázce na projekt „Projektová dokumentace, administrace žádosti pro
výstavbu sociálních bytů – dům č.p. 85 ve Slezských Rudolticích“. Tento projekt řeší vyhotovení
projektové dokumentace (zaměření stávajícího stavu a novou projekci) a administraci žádosti o
podporu ve věci výstavby sociálních bytů.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/13-2012 v rámci projektu „Projektová dokumentace, administrace žádosti pro výstavbu sociálních
bytů – dům č.p. 85 ve Slezských Rudolticích“ níže uvedeného dodavatele:
ing. Dobroslav Janko, Albrechtická 16, 794 01 Krnov, IČ 18955436
a pověřuje starostu obce k vystavení objednávky a podpisu Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem,
s termínem plnění do 30.11.2012.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
6/13-2012 zprávu o veřejné zakázce na projekt „Výměna plastových oken a dveří v obci Slezské
Rudoltice – bytové domy č.p. 7, 8, 9, 17, 18, 20“. Tento projekt řeší výměnu stávajících oken, vnějších
a vnitřních parapetů, zednické zapravení u těchto bytových domů v majetku obce.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno
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0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
7/13-2012 v rámci projektu „Výměna plastových oken a dveří v obci Slezské Rudoltice – bytové
domy č.p. 7, 8, 9, 17, 18, 20“ níže uvedeného zhotovitele:
společnost RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec. IČ 60724862
a pověřuje starostu obce k vystavení objednávky a podpisu Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem,
s termínem plnění do 31.10.2012.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
8/13-2012 Smlouvu o poskytování služeb – komplexního zajištění technického dozoru investora u
projektu „Výměna plastových oken a dveří v obci Slezské Rudoltice – bytové domy č.p. 7, 8, 9, 17,
18, 20“
s panem Alešem Libotovským, Ledská 20, 517 41 Hřibiny – Ledská, IČ 74544985
a pověřuje starostu obce k vystavení objednávky a podpisu Smlouvy o poskytování služeb ,
s termínem plnění do 31.10.2012.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
9/13-2012 přijetí dotace na projekt „Rozšíření a dovybavení zámeckého apartmánu“, opatření IV.1.2.,
Fiche 5 – Podpora ubytování a sportu v turistické destinaci MAS Rozvoj Krnovska. Celkové výdaje
projektu činí 207.480,- Kč, způsobilé výdaje činí 172.900,- Kč, celková výše dotace činí 69.160,- Kč
(40%).
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
10/13-2012 přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 2.900,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

4

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
11/13 -2012 podání žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, programu na
zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel, poskytnutí dotace na spolufinancování
základu dotace (vlastní podíl na uznatelných nákladech bez DPH a celkové částky DPH), vztahující se
k celkovým uznatelným nákladům projektu „Energetické úspory ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice II“.
Požadovaná dotace činí 236.300,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
12/13-2012 přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, programu na zvýšení absorpční
kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel, poskytnutí dotace na spolufinancování základu dotace (vlastní
podíl na uznatelných nákladech bez DPH a celkové částky DPH), vztahující se k celkovým
uznatelným nákladům projektu „Energetické úspory ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice II“. Výše získané
dotace činí 236.300,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
13/13-2012 podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích na
Moravskoslezský kraj. Hodnota požadovaného příspěvku činí 8.070,- Kč
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
14/13-2012 poskytnutí návratné bezúročné půjčky v maximální výši 120 938,- Kč Tělovýchovné
jednotě Slezské Rudoltice na financování dotačního projektu „Vybavení kabin TJ Slezské Rudoltice.
Půjčka bude navrácena obci po vyúčtování dotačního projektu, nejpozději do konce roku 2012. Vratka
půjčky bude ponížena o výši finanční spoluúčasti tělovýchovné jednoty na dotačním projektu.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

5

0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
15/13-2012 žádost TJ Slezské Rudoltice na použití částky 30.000,- Kč, z rozpočtu obce určených na
nákup fotbalových branek, na spolufinancování dotačního projektu „Vybavení kabin TJ Slezské
Rudoltice“, který zahrnuje kromě nákupu fotbalových branek i vybavení kabin TJ a nákup sportovního
vybavení.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
16/13-2012 připojení obce k projektu obce Osoblaha „Osoblažsko pracuje“ – projektu operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je zaměstnat po dobu 24 měsíců 5 občanů a 1
koordinátora. Obec Slezské Rudoltice bude v pozici partnera projektu.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno

2) Směrnice – Pravidla pro přidělování bytů, bytová problematika
Starosta obce předložil zastupitelům návrh vnitřní směrnice – Pravidla pro přidělování bytů v majetku
Obce Slezské Rudoltice. Tato směrnice prošla připomínkovým řízením ze strany zastupitelů. Požádal
přítomné o schválení této směrnice. Dále byla zastupitelům předložena žádost o převod nájmu bytu č.
4 na č,p, 9 ve Slezských Rudolticích paní Boženy Bílkové z důvodu úmrtí manžela Vladimíra Bílka.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
17/13-2012 Vnitřní směrnici – Pravidla pro přidělování bytů v majetku Obce Slezské Rudoltice. Tato
směrnice nabývá platnosti dnem 1.11.2012 a poprvé se použijí tato pravidla pro sestavení pořadníků
na I.pololetí roku 2013.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
18/13-2012 převod nájmu bytu č. 4 v bytovém domě č.p. 9 ve Slezských Rudolticích
Vladimíra Bílka na paní Boženu Bílkovou ke dni 1.10.2012.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Usnesení bylo schváleno

6

0

Zdrželi se

0

nájemce p.

3) Žádost o prodej pozemků
Zastupitelům byla předložena žádost pana Josefa Duchoně o odprodej části pozemků z majetku
obce. Důvodem žádosti je zajištění přístupu do své provozovny zemědělské výroby.
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
19/13 – 2012 s dělením pozemků na p.č. 306/2 – ostatní plocha a na p.č. 1174/1 – ostatní plocha, obě
v k.ú. Ves Rudoltice. Náklady spojené s dělením pozemků a náklady na pořízení geometrického plánu
nese žadatel.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno

4) Různé
Starosta seznámil zastupitele s Žádostí o příspěvek Základní umělecké školy Město Albrechtice na
poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na žáky ZUŠ z obce Slezské Rudoltice a jejich místních částí.
Zastupitelům byl předložen k nahlédnutí seznam žáků ZUŠ ze školního roku 2011/2012.Zastupitelům
byly rovněž předloženy výsledky soutěží Květy pro radost a vyhodnocení čtenářské soutěže
organizované místní knihovnou. Zastupitelům byla předložena žádost paní Marie Šteflové na
uskladnění brambor ve sklepních prostorách zámku. Zastupitelé byli rovněž seznámeni s materiálem –
Pravidly převodu vybraných železničních drah v majetku státu. Tento materiál se týká i převodu
nemovitého majetku v majetku drah. Dále byli zastupitelé seznámeni s dopisem Správní rady v.p.s.
Slezské zemské dráhy poukazující na neúčast zástupce obce na zasedáních správní rady. Zastupitelé
byli rovněž seznámeni s plněním plánu ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice za období leden – červen 2012.
Dále byli zastupitelé požádáni o schválení odpisu pohledávek po panu Lubomíru Gříbkovi.
Zastupitelům byl předložen Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit provedené společností
ON-OK Libina s.r.o. Dále byl zastupitelům předložen Zápis z ustavující valné hromady Honebního
společenstva Slezské Rudoltice – Víno. Začlenění pozemků v majetku obce, na které se vztahuje právo
myslivosti bylo schváleno usnesením č. 24/6 - 2011

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
20/13 - 2012
veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce Základní umělecké škole v Městě
Albrechticích ve výši 10.000,- Kč. Finanční podpora bude poskytnuta v roce 2013.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

7

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
21/13 - 2012 výsledky soutěží Květy pro radost a vyhodnocení čtenářské soutěže organizované místní
knihovnou.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
22/13 - 2012 žádost paní Marii Šteflové na uskladnění brambor ve sklepních prostorách zámku
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
23/13 – 2012 materiál – Pravidla převodu vybraných železničních drah v majetku státu a převodu
nemovitého majetku v majetku drah
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
24/13 – 2012 dopis Správní rady v.p.s. Slezské zemské dráhy poukazující na neúčast zástupce obce na
zasedáních správní rady a Zprávu nezávislého auditora účetní uzávěrky ke dni 31.12.2011 této
společnosti.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
25/13 – 2012 plnění plánu ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice za období leden – červen 2012.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

8

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
26/13 – 2012 odpis pohledávek (nesplacená půjčka, dlužné nájemné, vypravení pohřbu) po panu
Lubomíru Gříbkovi v členění dle předloženého materiálu. Částka ve výši 1.180,- Kč bude odepsána
v případě nenavracení soudních poplatků ze strany soudu.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí :
27/13 – 2012 informace o ustavující valné hromadě Honebního společenstva Slezské Rudoltice –
Víno. Začlenění pozemků v majetku obce, na které se vztahuje právo myslivosti bylo schváleno
usnesením č. 24/6 – 2011.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí :
28/13 – 2012 Zápis o výsledku kontroly obce nahrazující interní audit provedené společností ON-OK
Libina s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno

5) Úprava Rozpočtového opatření č. 2/2012 (změna rozpočtu č. 3), Rozpočtové opatření č.
3/2012
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s důvody úpravy Rozpočtového opatření obce č. 2/2012 a
požádal zastupitele o schválení této úpravy. Dále bylo zastupitelům předloženo ke schválení
Rozpočtové opatření č. 3/2012
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
29/13 – 2012 Úpravu rozpočtového opatření č. 2/2012
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

9

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
30/13 – 2012 Rozpočtové opatření č. 3/2012 v členění dle předloženého materiálu.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

6) Diskuse
Starosta upozornil občany, že se vyskytl dodavatel žaluzií, který se odvolává na starostu obce
k doporučení firmy. Starosta nikoho nedoporučoval a nikam neposílal.
Pan Strýček se tázal, kam se mají odevzdávat plastové barely a kanystry. Starosta zavolá na svozovou
firmu a dá na vědomí občanům.
Starosta upozornil občany, že ještě na podzim proběhne svoz velkoobjemového odpadu.
Pan Paluzga žádal, aby se vyčistila křižovatka na Koberno, kde je biokoridor. Je to nepřehledné.
Pan Paluzga se ptal, zda není zbytečné dělat venkovní parapety, kdyby se v budoucnu u bytových
domů dělalo zateplení. Starosta odpověděl, že s tímto bylo již počítáno díky konstrukci oken a šíři
parapetů.
Paní Bílková se tázala, zda se budou bourat hospodářské budovy u č.p.4 a 6 ve Slezských Rudolticích.
Starosta odpověděl, že se bourat nebudou, před hospodářskými budovami se upraví a uklidí
prostranství a nechají se pouze zadní výběhy.
Paní Chrenšťová se tázala, zda se bude řešit nějaké dětské hřiště, když se odstranily prvky u zámku,
není kam si chodit hrát s dětmi. Starosta odpověděl, že se hledá vhodná plocha k umístění herních
prvků. Jednou z variant bude rekonstruovaná zahrada s prvky u ZŠ a MŠ.
Pan Paluzga měl připomínku, že obec prodala v minulosti bývalou hasičskou zbrojnici. O tento
majetek se majitel nestará, hrozí zřícení. Doporučuje navštívit pana Kozáka a promluvit si s ním.

10

7) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 18.20 hodin
Zapsala dne 27.9.2012

Jitka Pargačová

Z ručního zápisu přepsal

ing. Mojmír Pargač

…………………………..

…………………………….

ing. Mojmír Pargač v.r.

Stanislav Zemba v.r.
místostarosta obce

starosta obce

Ověřovatelé zápisu

Jaroslav Strýček v.r.

……………………

Petr Pargač

…………………...

v.r.
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