Zápis a přijatá usnesení z 16. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 12.2.2013
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni:

dle prezenční listiny

Zapisovatelka:

Jitka Pargačová

Předkladatel návrhů usnesení :

ing. Mojmír Pargač

Ověřovatelé zápisu :

Georgios Jalamas, Erich Skupien

Omluveni: Stanislav Zemba
Starosta obce na úvod veřejného zasedání konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 zastupitelů
a je usnášeníschopné. Zasedání zastupitelstva zahájil starosta v 17.00 hodin za přítomnosti 6 občanů a
předložil návrh programu jednání. Poučil nového zastupitele pana Bronislava Kostihu, že hlasovat
může teprve po složení slibu, který bude prvním bodem zasedání zastupitelstva. Starosta obce
seznámil zastupitele s plněním přijatých usnesení z 15. zasedání ZO. Konstatoval, že usnesení jsou
průběžně plněna. Během projednávání se dostavili 2 občané.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/16-2013 ověřovatele zápisu a program zasedání dle předložených návrhů
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
2/16-2013 plnění usnesení přijatých na 15. veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
1) Složení slibu člena zastupitelstva
Starosta obce seznámil zastupitele s důvody, které vedly k předání osvědčení zastupitelstvem obce
novému zastupiteli panu Bronislavu Kostihovi. Důvodem je rezignace zastupitele paní Martiny
Jalamasové k datu 20.12.2012. Mandát zastupitele náhradníkovi z kandidátní listiny stejné volební
strany vzniká dnem následujícím po dni rezignace paní Jalamasové. Starosta upozornil, že nový člen
zastupitelstva hlasuje po složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že starosta obce přečetl slib
stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích : „ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky“. Poté byl nový zastupitel vyzván ke složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisu na připravený arch. Bronislav Kostiha neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Novému členu zastupitelstva bylo předáno osvědčení o tom, že se dne 21.12.2012 stal členem
zastupitelstva.
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2) Dotační tituly, výběrová řízení
Starosta obce informoval zastupitele o podání žádosti do grantového řízení Nadace ČEZ „Oranžové
hřiště“. Cílem projektu je vybudovat multifunkční hřiště s umělým povrchem, s univerzálním
lajnováním pro vícero sportů. Celkové výdaje projektu činí 1.040.000,- Kč. Výše požadovaných
prostředků od Nadace ČEZ činí 740.000,- Kč. Dále byli zastupitelé požádáni o vyslovení souhlasu
s výstavbou a provozováním podporovaných bytů u projektu „Bytový dům Slezské Rudoltice, Slezské
Rudoltice č.p. 85 – stavební úpravy“. Zároveň starosta požádal o souhlas s podáním žádosti o dotaci u
tohoto projektu z programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora bydlení pro rok 2013,
podprogramu podpora výstavby podporovaných bytů, jehož cílem je vznik podporovaných bytů na
území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený
přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (věk,
zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života). Celkové plánované náklady projektu činí
3.197.149,- Kč s DPH a zahrnují vybudování celkem 4 malometrážních bytů pro cílovou skupinu
občanů 70+ v budově bývalého obecního úřadu na č.p. 85 ve Slezských Rudolticích. Dále starosta
informoval přítomné o opětovně vyhlášeném výběrovém řízení na podlimitní veřejnou zakázku
projektu „Energetické úspory ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice II - stavba“, která se dotýká stavebních prací
tj. zateplení budovy, rekonstrukce střechy, výměny oken a demolice stávající terasy (2.400.000,- Kč
bez DPH). Tato podlimitní veřejná zakázka byla řádně zveřejněna v souladu se zákonem na profilu
zadavatele (uverejnovani.cz). Starosta obce seznámil zastupitele s výsledky výběrového řízení na
zhotovitele tohoto projektu. Zadavateli byla výběrovou komisí jako nejvhodnější doporučena nabídka
společnosti Vítězslav Štencel, Olomoucká 171, 747 57 Slavkov, IČ 68932961. Tento projekt je
v současné době před podpisem Smlouvy o dílo. Všechny dokumenty k uvedené zakázce je možno
dohledat na profilu zadavatele uverejnovani.cz. Starosta obce navrhl na doporučení výběrové komise
v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, schválit ve věci veřejné zakázky „Energetické úspory ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice
II – stavba“ jako vítěze uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena v pořadí nabídek uchazečů jako
ekonomicky nejvýhodnější a pověřit starostu obce k uzavření Smlouvy o dílo s uchazeči dle stanovené
ekonomické výhodnosti pořadí jednotlivých nabídek. Dále starosta informoval zastupitele o vyhlášení
výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, na dodavatele u projektu „Rozšíření a dovybavení
zámeckého apartmánu“, navrhl jediné kritérium – výši nabídkové ceny a navrhl členy hodnotící
komise, která bude zároveň komisí pro otevírání obálek u tohoto projektu. Otevírání obálek a
hodnocení došlých nabídek se uskuteční dne 18.2.2013 v 10.00 hod. v kanceláři starosty obce.
Zastupitelé byli požádáni o souhlas s vyhlášením veřejné zakázky na realizaci dotačního projektu
„Obnova místní komunikace“, jako jediné kritérium navrhl výši nabídkové ceny a předložil návrh
členů hodnotící komise, která bude zároveň komisí pro otevírání obálek pro tento projekt.

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/16-2013 podání žádosti do grantového řízení Nadace ČEZ „Oranžové hřiště 2013“. Celkové výdaje
projektu činí 1.040.000,- Kč, příspěvek ze strany společnosti ČEZ 740.000,- Kč a příspěvek ze strany
obce 300.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

Usnesení bylo schváleno

2

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/16-2013 podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj, Podpory bydlení pro
rok 2013, podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů – projektu „Bytový dům Slezské
Rudoltice, Slezské Rudoltice č.p. 85 – stavební úpravy“. Celkové plánované náklady projektu činí
3.197.149,- Kč s DPH.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/16-2013 realizaci a dofinancování akce „Bytový dům Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice č.p. 85 –
stavební úpravy“ z rozpočtu obce na rok 2013.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
6/16-2013 vyhlášení výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku u projektu „Energetické
úspory ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice II. stavba“, celkové plánované výdaje projektu činí 2.400.000,- Kč
bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
7/16-2013 zprávu komise o posouzení a hodnocení podaných nabídek k veřejné zakázce - projektu
„Energetické úspory ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice II. stavba“,
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO vylučuje:
8/16-2013 z veřejné zakázky na zhotovitele projektu „Energetické úspory ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice
II. - stavba“ v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, uchazeče SVOVALTREND s.r.o., Příčná 9, 792 01 Bruntál, IČ 25834959
z těchto důvodů: uchazeč nesplnil požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci, nedoložil
prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu
zadávací lhůty, nedoložil seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele, nedoložil prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře
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zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon na ochranu hospodářské soutěže)
v souvislosti s touto veřejnou zakázkou, nedoložil prohlášení s uvedením částí veřejné zakázky, které
má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a uchazeč podal nabídku pouze v jednom
vyhotovení (originál), ačkoliv zadávací dokumentací byla požadována vyhotovení dvě
(originál+kopie).
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
9/16-2013 v souladu s § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci veřejné zakázky – projektu „Energetické úspory ZŠ a MŠ Slezské
Rudoltice II. - stavba“ uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a
to Vítězslav Štencel, Olomoucká 171, 747 57 Slavkov, IČ 68932961 a pověřuje starostu obce
k uzavření Smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem. V případě odmítnutí uzavření Smlouvy o dílo ze
strany vítězného uchazeče zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření Smlouvy o dílo s uchazeči, kteří
se umístili na dalších místech v pořadí dle ekonomické výhodnosti jednotlivých nabídek.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
10/16 -2013 vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – dotační projekt
„Rozšíření a dovybavení zámeckého apartmánu“, celkové výdaje projektu činí 207.480,- Kč, jako
jediné kritérium stanovuje výši nabídkové ceny a za členy hodnotící komise, která bude zároveň
komisí pro otevírání obálek u tohoto projektu, jmenuje ing. M. Pargače, B.Kostihu, G. Jalamase a
jako náhradníka E. Skupiena.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
11/16-2013 vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – dotačního projektu
„Obnova místní komunikace“, projektu obnovy cesty ke státní hranici celkové výdaje projektu činí
362.845,- Kč, jako jediné kritérium stanovuje výši nabídkové ceny a za členy hodnotící komise (v
souladu s Usnesením č. 10/12 -2012), která bude zároveň komisí pro otevírání obálek u tohoto
projektu jmenuje ing. M. Pargače, M.Šamaje a E.Skupiena.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Usnesení bylo schváleno

4

0

Zdrželi se

0

3) Veřejně prospěšné práce - 2013
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s podmínkami poskytování dotací na veřejně prospěšné
práce v roce 2013. Požádal zastupitele o schválení zřízení 32 míst na období březen 2013 – únor 2014.
Všechna zřízená místa budou plně hrazena (15.000,- Kč s povinnými odvody) z dotačních peněz
ministerstva práce a sociálních věcí. Pracovníci na VPP budou smlouvy s obcí uzavírat na dobu 12
měsíců.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
12/16-2013 zřízení 32 pracovních míst veřejně prospěšných prací na dobu od března 2013 do února
2014.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
4) Základní škola a mateřská škola Slezské Rudoltice
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a
příbuznými dětí mateřské a základní školy, které se týkalo případného zřízení 5. ročníku na základní
škole a dále s materiálem – Plnění plánu základní a mateřské školy za období 01.2012 – 12.2012.
Dále zastupitelé obdrželi tyto materiály: Hospodaření ZŠ a MŠ v roce 2012, Inventarizace v ZŠ a MŠ
Slezské Rudoltice a Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
13/16-2013 plnění plánu základní a mateřské školy za období 01.2012 – 12.2012 a výsledky
dotazníkového šetření mezi rodiči a příbuznými dětí mateřské a základní školy, které se týkalo
případného zřízení 5. ročníku na základní škole.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
14/16-2013 výsledek hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2012, inventarizaci v ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice ke
dni 31.12.2012 a návrh na vyřazení majetku v ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

Usnesení bylo schváleno

5

0

Zdrželi se

0

5) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku na léta 2013-2014
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
15/16-2013 materiál - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku na léta 2013-2014
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno

6) Přehled majetku a závazků ke dni 31.12.2012
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
16/16-2013 přehled majetku a závazků obce Slezské Rudoltice ke dni 31.12.2012
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
17/16-2013 návrh na vyřazení majetku obce z provedené inventarizace k 31.12.2012
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno

7) Rozpočtové opatření obce č. 1/2013
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení Rozpočtové opatření obce č. 1/2013
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
18/16-2013 Rozpočtové opatření obce č. 1/2013 v členění dle předloženého materiálu
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Usnesení bylo schváleno

6

0

Zdrželi se

0

8) Různé
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí TJ Slezské Rudoltice o převod nevyčerpané částky
neinvestiční dotace z rozpočtu 2012 se zdůvodněním této žádosti. Dále byli zastupitelé seznámeni
s materiálem – Vyúčtování finančního příspěvku Charitě Krnov z rozpočtu Obce Slezské Rudoltice za
rok 2012. Dále byli zastupitelé seznámeni se Zápisy z kontroly revizní komise č. 1-4 za rok 2012
Vody – svazek obcí Třemešná – Damašek. V souvislosti se zaslanou Výzvou k odstranění nedostatků
ke Zprávě o udržitelnosti projektu „Multifunkční areál Slezské Rudoltice“ požádal starosta zastupitele
o schválení pevné částky za pronájem společenské místnosti multifunkčního areálu. V souladu se
studií proveditelnosti výše uvedeného projektu starosta navrhl poplatek ve výši 300 Kč/akci. Dále byli
zastupitelé seznámeni s žádosti o spolupráci Společenství Severských pánů z Krnova. Toto
společenství má zájem na spolupráci na zvelebování budovy zámku a zámeckého parku. Za
společenství hovoří jejich několikaletá úspěšná činnost (propagace středověkých her, rytířských
soubojů aj.) např. na hradě Helfštýn, ale i na kulturních akcích regionu. Vzhledem k relativní
dostupnosti by rádi zřídili svoji „základnu“ na rudoltickém zámku. Starosta navrhl, aby tomuto
sdružení byla po dobu 1 roku (s možností prodloužení) bezplatně poskytnuta k jejich činnosti
samostatná místnost v přízemí zámku. Svou činností na kulturních akcích mohou výraznou přispět
k propagaci regionu Osoblažska. Dále byla zastupitelům předložena žádost starosty obce o proplacení
náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou z předchozího kalendářního roku. Dále byla
zastupitelům předložena žádost pana Davida Ostrčilíka o přechod nájmu bytu č.1 na č.p.27 ve
Slezských Rudolticích na jeho osobu.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
19/16-2013 žádost Tělovýchovné jednoty Slezské Rudoltice o převod nevyčerpané částky přidělené
neinvestiční dotace schváleného rozpočtu na rok 2012 v členění dle předloženého materiálu
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

1 (Kostiha)

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
20/16-2013 materiál Charity Krnov – Vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu obce Slezské
Rudoltice za rok 2012
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
20/16-2013 zápisy z kontroly revizní komise č. 1-4 za rok 2012 Vody – svazek obcí Třemešná –
Damašek
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Usnesení bylo schváleno

7

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
21/16-2013
akci

výši poplatku za užívání společenské místnosti multifunkčního areálu ve výši 300 Kč/

Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
22/16-2013 bezúplatné využití místnosti č. 2 v přízemí zámku na období 1 roku (1.4.2013 –
31.3.2014) k činnosti Společenství Severských pánů a propagaci zámku a obce na kulturních akcích
regionu
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
23/16-2013 žádost starosty obce o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou
z předchozího kalendářního roku
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

1 (ing.Pargač)

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
24/16-2013 přechod nájmu bytu č. 1 na č.p. 27 ve Slezských Rudolticích z původního nájemce
Bohuslavy Brunclíkové (matky) na nového nájemce pana Davida Ostrčilíka (syna) ke dni 1.3.2013.
Podmínkou přechodu nájmu je vyrovnání dlužných závazků předchozího nájemce.
Výsledek hlasování: Pro
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Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
9) Diskuse
Na dotaz pana Paluzgy starosta informoval o činnostech a pracech, které by měla vykonávat četa
pracovníků na VPP.
Paní Rajnochová Milena se tázala, jestli se bude něco dělat s potokem tekoucím okolo jejího domu.
Starosta s panem Jalamasem podali informace o jednání s Povodím Odry, snahou bylo před
připravovanými úpravami parku vyčistit koryto potoka za autobusovou zastávkou na náměstí. Po
konzultaci s Povodím Odry byl z prostředků obce odstraněn pouze povrchový nános. Do koryta
potoka bez konzultace s životním prostředím zasáhnout nebylo možné. Navíc Povodí Odry disponuje
pouze omezenými finančními prostředky a opatření pouze s pracovníky obce konzultovalo.
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10) Závěr

Zasedání bylo ukončeno v 17.55 hodin
Jitka Pargačová

Zapsala dne 12.2.2013
Z ručního zápisu přepsal

ing. Mojmír Pargač

…………………………..

…………………………….

ing. Mojmír Pargač v.r.

Stanislav Zemba v.r.
místostarosta obce

starosta obce

Ověřovatelé zápisu

Georgios Jalamas
Erich Skupien
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v.r.
v.r.

……………………
…………………...

