Zápis a přijatá usnesení z 15. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne
20.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni:

dle prezenční listiny

Zapisovatelka:

Jitka Pargačová

Předkladatel návrhů usnesení :

ing. Mojmír Pargač

Ověřovatelé zápisu :

Jaroslav Strýček, Milan Šamaj

Omluveni:
Starosta obce na úvod veřejného zasedání konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 zastupitelů
a je usnášeníschopné. Na úvod veřejného zasedání starosta informoval zastupitele o rezignaci
zastupitele – paní Martiny Jalamasové ke dni 20. 12. 2012. Zasedání zastupitelstva zahájil starosta
v 17.00 hodin za přítomnosti 2 občanů a předložil návrh programu jednání. V průběhu zasedání se
dostavilo 5 občanů. Starosta obce seznámil zastupitele s plněním přijatých usnesení z 14. zasedání ZO.
V souvislosti s Usnesením č. 17/14 – 2012 bylo zastupitelům předloženo zdůvodnění převodu položek
rozpočtu „mladých hasičů“. Konstatoval, že usnesení jsou průběžně plněna.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/15-2012 ověřovatele zápisu a program zasedání dle předložených návrhů
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
2/15-2012 plnění usnesení přijatých na 14. zasedání ZO
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
1) Dotační tituly
Starosta informoval přítomné o podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013“ na zajištění služeb
průvodců, zajištění lektorské činnosti a vybavení mobiliářem zámku. Plánované uznatelné náklady
činí 99.000,- Kč, požadovaná dotace 49.000,- Kč. Dále se starosta opětovně vrátil k projektu
„Energetické úspory ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice II – stavba“. Požádal o zrušení nedokončeného
výběrového řízení (nepodepsána smlouva o dílo) na zhotovitele stavby. Důvody byly již vysvětleny na
předchozím veřejném zasedání. Tento týden byla Státním fondem životního prostředí schválena
upravená zadávací dokumentace. V 1. polovině ledna 2013 bude vyhlášeno nové výběrové řízení na
zhotovitele.
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Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/15-2012 podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotačního
programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013“ na zajištění služeb průvodců,
zajištění lektorské činnosti a vybavení mobiliářem zámku. Plánované uznatelné náklady činí 99.000,Kč, požadovaná dotace 49.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/15-2012 zrušení zadávacího řízení u projektu „ Energetické úspory ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice II –
stavba“ na základě ustanovení §84, odst. 2, písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
2) Rozpočet obce na rok 2013
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce Slezské Rudoltice na rok 2013
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/15-2012 rozpočet obce Slezské Rudoltice na rok 2013 v členění dle projednávaného materiálu
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
3) Projednání rozpočtu a rozpočtového opatření DSO Voda Třemešná, rozpočtu na rok 2013
Mikroregionu Krnovsko a rozpočtového výhledu Mikroregionu Krnovsko na roky 2014 –
2015, rozpočtu Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska na rok 2013 a rozpočtového
výhledu Mikroregionu – SOO na roky 2014 – 2015.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se schváleným rozpočtem na rok 2013 a rozpočtovým
opatřením DSO Voda Třemešná, rozpočtem na rok 2013 Mikroregionu Krnovsko a rozpočtovým
výhledem Mikroregionu Krnovsko na roky 2014 – 2015, rozpočtem Mikroregionu – Sdružení obcí
Osoblažska na rok 2013 a rozpočtovým výhledem Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska na roky
2014 – 2015.
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Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
6/15-2012 rozpočet na rok 2013 a rozpočtové opatření DSO Voda Třemešná, rozpočet na rok 2013
Mikroregionu Krnovsko a rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na roky 2014 – 2015, rozpočet
Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska na rok 2013 a rozpočtový výhled Mikroregionu – Sdružení
obcí Osoblažska na roky 2014 – 2015.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
4) Pořadníky na byty ve vlastnictví obce na 1.pololetí 2013, bytová problematika
Starosta seznámil zastupitele se seznamem žadatelů o přidělení bytů a s pořadníkem pro přidělování
bytů v majetku obce pro 1.pololetí roku 2013. Starosta požádal zastupitele o schválení pověření
k vystavení plné moci ve věci žalob na vyklizení bytů v majetku obce Slezské Rudoltice ( dlužné
nájemné a služby) panu JUDr. Ladislavu Bědroňovi.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
7/15-2012 pořadníky na byty ve vlastnictví obce na 1. pololetí roku 2013 dle předloženého návrhu
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
8/15-2012 pověření starostovi obce k vystavení plné moci ve věci žalob na vyklizení bytů v majetku
obce Slezské Rudoltice (dlužné nájemné a služby) panu JUDr. Ladislavu Bědroňovi, bytem Slavíkova
1757/34, Ostrava – Poruba, 708 00.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

1 (Šamaj)

Usnesení bylo schváleno
5) Žádost o prodej nemovitostí
Zastupitelům byl předložen záměr prodeje pozemku parcely č. 1174/6 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 193 m2 v k.ú. Ves Rudoltice a byla projednána žádost o prodej tohoto pozemku
podaná panem Josefem Duchoněm.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
9/15-2012 záměr prodeje pozemku p. č. 1174/6 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 193 m2 v k.ú.
Ves Rudoltice a prodej výše uvedeného pozemku panu Josefu Duchoňovi, bytem Slezské Rudoltice
14, 793 97 za obvyklých podmínek
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Usnesení bylo schváleno
3

0

Zdrželi se

0

6) Inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2012
Zastupitelům byl předložen příkaz starosty k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni
31. 12. 2012. Zastupitelé byli seznámeni se složením inventarizačních komisí.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
10/15 -2012 příkaz starosty obce k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce ke dni
31.12.2012.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
7) Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva obce
Starosta obce seznámil zastupitele se Zprávami o činnosti výboru pro kulturu, Zprávou o činnosti
finančního výboru, Výroční zprávou o činnosti kontrolního výboru, Zprávou o činnosti výboru SPOZ
a se Závěrečnou zprávou výboru pro sport, vše za rok 2012
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
11/15-2012 Zprávu o činnosti výboru pro kulturu, Zprávu o činnosti finančního výboru, Výroční
zprávu o činnosti kontrolního výboru, Zprávu o činnosti výboru SPOZ a Závěrečnou zprávu výboru
pro sport, vše za rok 2012.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
8) Různé
Starosta obce předložil zastupitelům Pololetní zprávu o provozu obecní knihovny. Dále byla
zastupitelů předložena žádost pana Jiřího Pargače ml. o odkoupení 50 ks regálů z prostor zámku.
Usnesením 3/21 – 2010 byl stanoven rovněž max. počet 2 ks/1 žadatele. Dále starosta obce seznámil
zastupitele s návrhem na poskytnutí finančních darů členům zastupitelstva obce, členům výborů
zastupitelstva a občanům obce. Požádal zastupitele o schválení předloženého návrhu. Dále byli
zastupitelé požádáni o schválení odpisu pohledávek po zemřelém panu Františku Michálkovi. Celkové
pohledávky činily celkem 36.892,- Kč. Dluhy byly přihlášeny do dědického řízení a Usnesením
notářky bylo rozhodnuto o vydání finančního majetku zemřelého obci. O tuto částku (10.872,- Kč)
byly poníženy pohledávky. Starosta obce dále v souvislosti s Usnesením 14/13-2012 požádal
zastupitele o prodloužení termínu Tělovýchovné jednotě Slezské Rudoltice k vyúčtování dotačního
projektu „Vybavení kabin TJ Slezské Rudoltice“ do 31. 3. 2013. Konečná výše návratné bezúročné
půjčky činí 106.664,- Kč. Rozdíl mezi schválenou částkou ve výši 120.938,- Kč a výší schválené
dotace ze SZIF ve výši 106.664,- Kč tvoří příspěvek obce tělovýchovné jednotě na krytí vlastních
zdrojů.
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Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
12/15-2012 pololetní zprávu o provozu obecní knihovny
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
13/15-2012 prodej 50 ks regálů (včetně desek) z prostor zámku panu Jiřímu Pargačovi ml., bytem
Amalín 13 za cenu 300 Kč/ 1 ks.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
14/15-2012 předložený návrh finančních darů členům zastupitelstva, členům výborů zastupitelstva
obce a občanům
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
15/15-2012 odpis pohledávek dlužníka Františka Michálka, nar. 3.8.1945 ve výši 26.020,- Kč
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
16/15-2012 Tělovýchovné jednotě Slezské Rudoltice prodloužení termínu vyúčtování dotačního
projektu „Vybavení kabin TJ Slezské Rudoltice“ do 31. 3. 2013(úprava usnesení 14/13-2012).
Konečná výše návratné bezúročné půjčky činí 106.664,- Kč. Rozdíl mezi schválenou částkou ve výši
120.938,- Kč a výší schválené dotace ze SZIF ve výši 106.664,- Kč tvoří příspěvek obce TJ na krytí
vlastních zdrojů.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Usnesení bylo schváleno

5

0

Zdrželi se

0

9) Rozpočtové opatření obce č. 5, rozpočtová změna č. 6
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení Rozpočtové opatření obce č. 5, rozpočtová změna č. 6
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
17/15-2012
materiálu.

Rozpočtové opatření obce č. 5, rozpočtovou změnu č. 6 v členění dle předloženého

Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
10) Diskuse
p. Paluzga se tázal, kolik finančních prostředků má bez dotací naše obec na účtu k dispozici ke dni
20.12.2012.
Ke dni 20.12.2012 má obec na účtě 5.400.000,- Kč.
p. Rajnochová se tázala, které chodníky se budou renovovat v roce 2013.
Pro rok 2013 jsou rozpočtovány prostředky na opravy chodníků : u bytových domů č.p.
17,18,20,27,28 a panelový chodník od náměstí k MŠ a ZŠ
Dále bude v jarních měsících zahájena rekonstrukce 500 m úseku komunikace k obci Rowne (dotace
SZIF), dobudován další apartmán na zámku (dotace SZIF) a kompletně rekonstruována základní a
mateřská škola v měsících duben, květen, červen 2013 (dotace SFŽP). Dále jsou rozpočtovány
finanční prostředky na výměnu oken , vchodových dveří a parapetů u bytových domů č.p. 4,6,27,28 a
finanční prostředky na opravu komínů u bytových domů č.p.8,9.
Dále je podána žádost o poskytnutí dotace na výstavbu sociálních bytů v objektu bývalého obecního
úřadu (4 byty pro cílovou skupinu občanů nad 70 let)
Na závěr starosta obce popřál přítomným občanům veselé vánoce a příjemné prožití svátků, vše
nejlepší v novém roce 2013.
11) Závěr

Zasedání bylo ukončeno v 17.40 hodin
Jitka Pargačová

Zapsala dne 20.12.2012
Z ručního zápisu přepsal

ing. Mojmír Pargač
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…………………………..

…………………………….

ing. Mojmír Pargač v.r.

Stanislav Zemba v.r.
místostarosta obce

starosta obce

Ověřovatelé zápisu

Jaroslav Strýček v.r.
Milan Šamaj
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v.r.

……………………
…………………...

