Zápis a přijatá usnesení z 17. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.5.2013
v kanceláři starosty obce
Přítomni:

dle prezenční listiny

Zapisovatelka:

Jitka Pargačová

Předkladatel návrhů usnesení :

Ing. Mojmír Pargač

Ověřovatelé zápisu :

Bronislav Kostiha, Tomáš Zemba

Omluveni: Petr Pargač, Jaroslav Strýček
Starosta obce na úvod veřejného zasedání konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 zastupitelů
a je usnášeníschopné. Zasedání zastupitelstva zahájil starosta v 17.00 hodin za přítomnosti 3 občanů a
předložil návrh programu jednání. Starosta obce seznámil zastupitele s plněním přijatých usnesení
z 16. zasedání ZO. Konstatoval, že usnesení jsou průběžně plněna.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/17-2013 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:
2/17-2013 plnění usnesení přijatých na 16. veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
1) Dotační tituly, výběrová řízení
Starosta obce informoval zastupitele o podání žádosti o dotaci na projekt „Energetické úspory
kulturního sálu Slezské Rudoltice“ a požádal o její schválení. Žádost je podána do 44. výzvy OPŽP
(Operační program životního prostředí) – prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie. Jedná se
o tzv. rychloobrátkovou výzvu pro projekty ve vysokém stavu připraveností, s požadavkem SFŽP na
realizaci projektu ještě v roce 2013. Projekt řeší zateplení objektu, obnovu střechy (izolace, zateplení),
výměnu únikových dveří, výměnu vstupních dveří, celkovou rekonstrukci otopné soustavy (kotel na
spalování peletek) a obnovu ventilace. Podaná žádost je v současné době akceptována ze strany SFŽP.
Celkové náklady projektu činí 2.814.871,- Kč Kč dotace ze strany SFŽP je poskytována ve výši 90%.
Kromě 10% spoluúčasti je ke vlastním zdrojům nutno připočíst stanovenou pětiletou úsporu
vypočtenou energetickým auditem (5let úspora 288.075,- Kč). V souladu s tímto projektem požádal
starosta zastupitele o schválení objednávky č. 002/2013 na zajištění administrace žádosti o dotaci
v elektronickém prostředí benefill vč. jejího následného podání v tištěné podobě na krajské pracoviště
SFŽP činnosti ve prospěch pana Aleše Libotovského, Ledská 20, 517 41 Hřibiny – Ledská, IČ
74544985. Dále v souladu s tímto projektem byli zastupitele seznámeni s důvody, které vedly
k vyhlášení výběrových řízení na zhotovitele výše uvedeného dotačního projektu ještě v měsíci květnu
2013. Důvodem je povinnost realizovat projekt ještě v letošním roce a proces vedoucí k Rozhodnutí o
přidělení dotace trvá cca 3 měsíce od přidělení dotace. U těchto rychloobrátkových projektů SFŽP je
možno provádět výběrová řízení již před samotnou akceptací ze strany fondu. Navrhl, aby byla
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akceptována nabídka výše uvedené firmy na provedení výběrových řízení u tohoto projektu (dle
požadavku SFŽP samostatně pro stavební práce a samostatně pro otopnou soustavu). V souvislosti
s tímto projektem bylo nutné upravit projektovou dokumentaci dle upravených pravidel SFŽP.
Zastupitelům byl předložen ke schválení návrh Smlouvy o dílo s projekční kanceláří. Jedná se o
doplnění projektové dokumentace, kterou již stejná firma na kulturní sál zpracovávala. V souvislosti
s projektem „Energetické úspory ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice II. – stavba“ byla zastupitelům ke
schválení předložena Smlouva o dílo s vítězným uchazečem – Vítězslav Štencel, Olomoucká 171,
747 57 Slavkov. Dále byl u tohoto projektu předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlově o dílo
11/01/0238. Tento dodatek byl předložen z důvodu nevedení stavebního řízení u tohoto projektu a
nutnosti vyhlášení dvou samostatných výběrových řízení (částka za zajištění stavebního řízení nebude
uplatňována, částka původně schválená pro jedno výběrové řízení bude navýšena o částku za výběrové
řízení druhé). Dále byli zastupitelé požádáni o schválení daru ve prospěch MAS Rozvoj Krnovska,
o.p.s. – dar je poskytnut po realizaci projektu „Klubovna mladých hasičů“ a bude použit k financování
vlastních zdrojů projektu „Integrovaný strategický plán Rozvoje Krnovska, o.p.s.“. Zastupitelům obce
byla poskytnuta Zpráva komise o posouzení a hodnocení podaných nabídek k veřejné zakázce –
dotačního projektu „Rozšíření a dovybavení zámeckého apartmánu“. Zastupitelé byli požádáni o
schválení nabídky, která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to společnosti AMBRA
– Group s.r.o., Nádražní 289, 739 25 Sviadnov a požádal o schválení předložené Smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem. V souvislosti s rozšířením zámeckého apartmánu navrhl starosta výši cen
ubytování v nově vybudovaném čtyřlůžkovém apartmánu. Starosta požádal zastupitele o schválení
tohoto ceníku. Zastupitelé byli dále seznámeni se Zprávou komise o posouzení a hodnocení podaných
nabídek k veřejné zakázce – dotačního projektu „Obnova místní komunikace“ (cesta ke státní hranici).
Původní referenční částka z položkového rozpočtu byla navýšena z důvodu navýšení celkové nosnosti
tělesa budované komunikace. Do veřejné zakázky byla uvedena nová předpokládaná hodnota této
veřejné zakázky. Zastupitelé byli požádáni o schválení nabídky, která byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, a to společnosti SILNICE. CZ s.r.o., Červený Dvůr 918/7, 794 01
Krnov. Starosta obce požádal o schválení Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Zastupitelé byli
rovněž požádáni o schválení dodatku ke Smlouvě o dílo s výše uvedenou firmou (zřízení propustu a
výhyben). Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem jednání o obnově polské části komunikace
s burmistrem města Glubczyce. Zastupitelé byli seznámeni s dopisem starostů Osoblažska na Správu
silnic Moravskoslezského kraje ve věci opravy komunikace od statku ke křižovatce Pelhřimovy a
odpovědí ze strany Správy silnic kraje.. Dále byli zastupitelé seznámeni s projektem Mikroregionu
Osoblažsko, projektu „Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem na Osoblažsku“. Cílem je
částečně řešit problém s nakládáním s tímto odpadem, a to zakoupením 65 ks kompostérů pro
domácnosti. Žádost je podána do 44. výzvy OPŽP (Operační program životního prostředí) – prioritní
osy 4, oblasti podpory 4.1 – zkvalitnění nakládání s odpady. Dotace je poskytována ve výši 90%.
Celkové náklady pro obec Slezské Rudoltice činí 165.000,- Kč, vratka dotace činí 148.500,- Kč.
Starosta obce požádal o vyslovení souhlasu s připojením obce k tomuto projektu. Dále byli zastupitelé
informováni o realizaci projektu Mikroregionu Osoblažska – projektu „Naučná stezka – kostely
Osoblažska I. etapa“ z prostředků Nadace OKD. Projekt řeší umístění laviček, stojanů na kola,
informačních tabulí u kostelů ve Slezských Rudolticích a Koberně. Náklady projektu jsou ze 100%
kryty finančními prostředky nadace OKD. Zastupitelé byli seznámeni se zařazením projektu „Zámek
Slezské Rudoltice“ v programu Moravskoslezského kraje – Programu podpory aktivit v oblasti kultury
na rok 2013 do seznamu náhradních žadatelů. Dále byli zastupitelé seznámeni se zařazením projektu
„Bytový dům Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice č.p. 85 – stavební úpravy“jako náhradního
projektu k financování. s konstatováním na pravděpodobné zařazení projektu do schválených na
základě ušetřených prostředků z projektů schválených (obec je druhá v pořadí u náhradních projektů).
Dále byli zastupitelé požádáni o vyslovení souhlasu s připojením obce do společného projektu obcí
Mikroregionu Krnovska (projekt výstavby dětských hřišť) do dotačního programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013. Projekt řeší výstavbu 5 dětských hřišť – u obce
Slezské Rudoltice se jedná o obměnu herních prvků u rekonstruované ZŠ a MŠ. Dotace činí 60%,
celkové náklady 166.000,- Kč. V souladu s plánovanou výzvou č. 8/2013MAS Rozvoj Krnovska,
o.p.s., Programu rozvoje venkova ČR, osy IV. – LEADER, opatření IV.1.2. Realizace místní
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rozvojové strategie, FICHE 1 – Obnova a rozvoj vesnic na území MAS Rozvoj Krnovska byli
zastupitelé požádáni o souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt „Přístupová cesta k zámeckému
parku“. Projekt řeší opravu původní komunikace od restaurace Jalamas k zámecké sýpce. Cílem
projektu je zamezení přístupu do rekonstruovaných částí zámeckého parku. Celkové náklady projektu
činí 662.000,-Kč, požadovaná dotace činí 36% způsobilých výdajů (196.920,-Kč). V rámci FICHE 3 –
Občanské vybavení a služby na území MAS Rozvoj Krnovska byli zastupitelé požádáni o souhlas
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Vybavení společenského sálu“. Projekt řeší vybavení
kulturního domu židlemi, stoly a garnýžemi. Celkové náklady projektu činí 232.800,- Kč, požadovaná
dotace činí 70% způsobilých výdajů (134.700,- Kč).
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/17-2013 podání žádosti o dotaci na projekt „Energetické úspory kulturního sálu Slezské Rudoltice“,
projektu 44. výzvy Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 3 – Udržitelné využívání
zdrojů energie, rychloobrátkového projektu s realizací do konce roku 2013. Projekt řeší zateplení
objektu, obnovu a zateplení střechy, výměnu výplní (okna a dveře), rekonstrukci otopné soustavy a
obnovu ventilace kulturního domu ve Slezských Rudolticích. Celkové náklady projektu činí
2.814.871,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/17-2013 objednávku č. 002/2013 na zajištění administrace projektu „Energetické úspory kulturního
sálu Slezské Rudoltice“ na zajištění administrace žádosti o dotaci v elektronickém prostředí bene-fill
včetně jejího následného podání v tištěné podobě na Státní fond životního prostředí, ve prospěch pana
Aleše Libotovského, Ledská 20, 517 41 Hřibiny – Ledská IČ 74544985.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/17-2013 nabídku č. 13/2013 na organizaci zadávacích řízení na projekt „Energetické úspory
kulturního sálu Slezské Rudoltice“, výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a výběrového
řízení na dodavatele rekonstrukce vytápění (dle podmínek Státního fondu životního prostředí) ve
prospěch pana Aleše Libotovského, Ledská 20, 517 41 Hřibiny – Ledská IČ 74544985
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

3

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO ukládá:
6/17-2013 starostovi obce vyhlásit výběrová řízení na veřejné zakázky dotačního projektu
„Energetické úspory kulturního sálu Slezské Rudoltice“, samostatné veřejné zakázky pro stavební
práce a samostatné zakázky na dodávku rekonstrukce vytápění v termínu do konce měsíce května
2013. Za členy hodnotících komisí, které budou zároveň komisemi pro otevírání obálek u těchto
veřejných zakázek jmenuje T.Zembu, S.Zembu, P.Pargače, B.Kostihu, A.Libotovského a jako
náhradníky M.Šamaje, G.Jalamase, E.Skupiena, J.Strýčka.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
7/17-2013 předložený návrh Smlouvy o dílo řešící úpravu a doplnění projektové dokumentace u
projektu „Energetické úspory kulturního sálu Slezské Rudoltice“ ve prospěch projekční kanceláře Ing.
Lukáš Tauchmann, Heřmanice 69, 509 01 Nová Paka.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
8/17-2013 Smlouvu o dílo č. 1/2013, uzavřenou mezi obcí Slezské Rudoltice a panem Vítězslavem
Štencelem, Olomoucká 171, 747 57 Slavkov, IČ 68932961 na zhotovitele stavebních prací u
dotačního projektu „Energetické úspory ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice II. stavba“ s termínem ukončení
prací do konce měsíce června 2013.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Zdrželi se 0

Proti 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
9/17-2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 11/01/0238 týkající se dotačního projektu „Energetické
úspory ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice II.“. Dodatek řeší neuplatňování finanční částky za zajištění
stavebního řízení a navýšení původní částky na vedení jednoho výběrového řízení na částku za vedení
dvou samostatných výběrových řízení dle požadavku SFŽP u tohoto dotačního projektu.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

4

0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
10/17-2013 poskytnutí finančního daru ve výši 22.000,- Kč ve prospěch MAS Rozvoj Krnovska
o.p.s., Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 26838401. Finanční dar bude použit k financování
vlastních zdrojů projektu „Integrovaný strategický plán Rozvoje Krnovska, o.p.s.“.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
11/17-2013 zprávu komise o posouzení a hodnocení podaných nabídek k veřejné zakázce – dotačnímu
projektu „Rozšíření a dovybavení zámeckého apartmánu“.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
12/17-2013 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 „Rozšíření a dovybavení zámeckého
apartmánu“ uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to AMBRA
– Group s.r.o., Nádražní 289, 739 25 Sviadnov, IČ 25379887 a pověřuje starostu obce k uzavření
Smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
13/17-2013 ceny ubytování v nově vybudovaném čtyřlůžkovém apartmánu na zámku ve Slezských
Rudolticích. Při ubytování 1-2 osob 500,-Kč/apartmán/noc a při ubytování 3-4 osob 800,Kč/apartmán/noc.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
14/17-2013 zprávu komise o posouzení a hodnocení podaných nabídek k veřejné zakázce – dotačnímu
projektu „Obnova místní komunikace“ (celkové plánované výdaje projektu navýšeny na 487.902,- Kč
bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti 0

Usnesení bylo schváleno
5

Zdrželi se 0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
15/17-2013 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 „Obnova místní komunikace“ uchazeče, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to SILNICE. CZ s.r.o., Červený Dvůr
918/7, 794 01 Krnov, IČ 26792711
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
16/17-2013 Smlouvu o dílo, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi obcí Slezské Rudoltice a
společností SILNICE. CZ s.r.o., Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov, IČ 26792711 na zhotovitele
dotačního projektu „Obnova místní komunikace“.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Zdrželi se

Proti 0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
17/17-2013 zprávu o jednání starosty a místostarosty obce s představiteli města Glubczyce a obce
Rowne ve věci obnovy polské části komunikace od státní hranice do obce Rowne a dopis zaslaný
Správě silnic Moravskoslezského kraje ve věci obnovy komunikace ve směru od křižovatky
Pelhřimovy do obce Slezské Rudoltice.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
18/17-2013 připojení obce Slezské Rudoltice k dotačnímu projektu Mikroregionu Osoblažsko
„Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem na Osoblažsku“. Žádost je podána do OPŽP, prioritní
osy 4, oblasti podpory 4.1 – zkvalitnění nakládání s odpady. projekt řeší zakoupení kompostérů na
biologicky rozložitelný odpad. Celkové výdaje obce činí 165.000,- Kč, vratka dotace (90%) činí
148.500,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

6

0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
19/17-2013 zprávu o realizaci nadačního projektu Mikroregionu Osoblažska „Naučná stezka – kostely
Osoblažska I.etapa“. Projekt řeší umístění laviček, stojanů na kola, informačních tabulí u kostela ve
Slezských Rudolticích a Koberně. Tento projekt je plně finančně kryt z prostředků Nadace OKD.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
20/17-2013 zprávu o zařazení projektu „Zámek Slezské Rudoltice“ z programu Moravskoslezského
kraje – programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013 do seznamu náhradních žadatelů a
dotačního projektu „Bytový dům Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice č.p.85 – stavební úpravy“ jako
náhradního projektu k financování ministerstvem pro místní rozvoj s konstatováním na
pravděpodobné zařazení do projektů schválených na základě ušetřených prostředků.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
21/17-2013 připojení obce Slezské Rudoltice k dotačnímu projektu Mikroregionu Krnovsko –
„Výstavba dětských hřišť“. Žádost je podána do dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2013. Projekt řeší obměnu herních prvků na zahradě
rekonstruované základní a mateřské školy. Celkové náklady činí 166.000,- Kč, dotace činí 60%.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
22/17-2013 podání žádosti o dotaci na projekt „Přístupová cesta k zámeckému parku“ ze SZIF,
prostřednictvím MAS Rozvoj Krnovska, Výzvy č. 8/2013, Fiche 1 Obnova a rozvoj vesnic na území
MAS Rozvoj Krnovska. Celkové náklady projektu činí 662.000,- Kč a požadovaná dotace činí 36%
způsobilých výdajů projektu (196.920,- Kč).
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

7

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
23/17-2013 podání žádosti o dotaci na projekt „Vybavení společenského sálu“ ze SZIF,
prostřednictvím MAS Rozvoj Krnovska, Výzvy č. 8/2013, Fiche 3 Občanské vybavení a služby na
území MAS Rozvoj Krnovska. Celkové náklady projektu činí 232.800,- Kč a požadovaná dotace činí
70% způsobilých výdajů projektu (134.700,- Kč).
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti

Zdrželi se

Usnesení bylo schváleno
2) Základní škola a Mateřská škola Slezské Rudoltice
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s těmito materiály: Plnění plánu ZŠ a MŠ za období 01.13
– 03.13, Účetní závěrkou za rok 2012 (přílohy Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, příloha účetní závěrky), 2
x Žádost o souhlas prodeje nepotřebného majetku. Zastupitelům byla rovněž předložena žádost o
schválení zařazení 5. ročníku v základní škole od 1.9.2013.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
24/17-2013 účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Slezské Rudoltice za rok 2012
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
25/17-2013 s prodejem nepotřebného majetku Základní školy a Mateřské školy Slezské Rudoltice
specifikovaného v žádostech ze dne 29.3.2013 a 10 4.2013.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí
26/17-2013 zprávu o plnění plánu Základní školy a Mateřské školy Slezské Rudoltice za období
01.2013 – 03.2013
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Usnesení bylo schváleno

8

0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
27/17-2013 zařazení 5. ročníku v Základní škole a Mateřské škole Slezské Rudoltice, příspěvkové
organizaci, od 1.9.2013
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno
3) Závěrečný účet obce Slezské Rudoltice za rok 2012, Žádost o odpis pohledávek obce, Zápis o
výsledku kontroly nahrazující interní audit obce Slezské Rudoltice
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s Návrhem závěrečného účtu obce Slezské Rudoltice za
rok 2012. Dále byla zastupitelům předložena Žádost o odpis nevymahatelných pohledávek (soudně
řádně vymáhané, ale dlužníci nedisponují žádným majetkem). Dále byli zastupitelé seznámeni se
Zápisem o výsledku kontroly nahrazující interní audit u obce Slezské Rudoltice prováděný společností
ON-OK Libina s.r.o.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
28/17-2013 Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb.,
v platném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění, a dalšími právními normami u obce
Slezské Rudoltice, prováděný společností ON – OK Libina s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
29/17-2013 odpis nevymahatelných pohledávek dle předložené žádosti ze dne 17.4.2013.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
30/17-2013 s celoročním hospodařením obce Slezské Rudoltice za rok 2012 s výhradou, na základě
které přijala obec opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

9

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
31/17-2013 závěrečný účet obce Slezské Rudoltice za rok 2012 dle předloženého materiálu.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
32/17-2013 účetní závěrku za rok 2012 obce Slezské Rudoltice
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Usnesení bylo schváleno
4) Záměry pronájmu, záměr výpůjčky
Zastupitelům byly předloženy ke schválení záměry pronájmu nebytových prostorů určených jako
ordinace dětského lékaře a ordinace praktického lékaře. Dále byl zastupitelů předložen ke schválení
záměr výpůjčky nebytových prostor v přízemí zámku ve Slezských Rudolticích. Všechny záměry byly
řádně vyvěšeny na úřední desce a e-desce obce.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
33/17-2013 záměr výpůjčky nebytových prostor, místnosti č. 2, o výměře 58,4 m2 v prostorách
přízemí zámku ve Slezských Rudolticích čp. 1 na stavební parcele č. 65/1 – zast. plocha, v k.ú. Městys
Rudoltice.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
34/17-2013 záměr pronájmu nebytových prostor určených jako ordinace praktického lékaře o výměře
26,97 m2 a čekárny pacientů o výměře 14 m2 v prostorách 1. nadzemního podlaží Multifunkčního
areálu ve Slezských Rudolticích čp. 64 na stavební parcele č. 46/3 – zast. plocha, v k.ú. Ves Rudoltice
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

10

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje
35/17-2013 záměr pronájmu nebytových prostor určených jako ordinace dětského lékaře o výměře
13,85 m2 a čekárny pacientů o výměře 14 m2 v prostorách 1. nadzemního podlaží Multifunkčního
areálu ve Slezských Rudolticích čp. 64 na stavební parcele č. 46/3 – zast. plocha, v k.ú. Ves Rudoltice
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
5) Smlouvy o nájmu nebytových prostor – praktický lékař a dětský lékař
Starosta předložil zastupitelům ke schválení návrhy smluv o nájmu nebytových prostor s praktickým
lékařem pro dospělé MUDr. Zouharovou a praktickým lékařem pro děti a dorost MUDr. Václavcovou.
Smlouvy o nájmu byly vypracovány po podaných nabídkách k provozování ordinací ze strany lékařů a
po konzultaci s Regionální radou Moravskoslezsko (poskytovatel dotace na multifunkční areál).
Zastupitelům byly předloženy kalkulace nákladů na provoz ordinace lékařů. Po konzultaci
s poskytovatelem dotace starosta obce navrhl, aby oběma lékařům byly výše nájmů stanoveny
v symbolické částce 1,- Kč za rok a požádal zastupitele, aby oběma lékařům byly odpuštěny náklady
za služby (elektřina, vodné, topení, vývoz TKO a úklid).
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
36/17-2013 výši nájmu nebytových prostor (o výměře 26,97 m2 a čekárny pacientů o výměře 14 m2
v prostorách 1. nadzemního podlaží Multifunkčního areálu ve Slezských Rudolticích čp. 64 na
stavební parcele č. 46/3 – zast. plocha, v k.ú. Ves Rudoltice) pro praktického lékaře pro dospělé
MUDr. Zouharovou v symbolické částce 1,- Kč za rok a souhlasí s neplacením služeb (elektřina,
vodné, topení, vývoz TKO a úklid) spojených s provozem nebytových prostor - ordinace.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
37/17-2013 výši nájmu nebytových prostor (o výměře 13,85 m2 a čekárny pacientů o výměře 14 m2
v prostorách 1. nadzemního podlaží Multifunkčního areálu ve Slezských Rudolticích čp. 64 na
stavební parcele č. 46/3 – zast. plocha, v k.ú. Ves Rudoltice) pro praktického lékaře pro děti a dorost
MUDr. Václavcovou v symbolické částce 1,- Kč za rok a souhlasí s neplacením služeb (elektřina,
vodné, topení, vývoz TKO a úklid) spojených s provozem nebytových prostor - ordinace.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno
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0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
38/17-2013 Smlouvu o nájmu nebytových prostor (ordinace praktického lékaře pro dospělé a čekárna
pacientů) mezi obcí Slezské Rudoltice a MUDr. Hanou Zouharovou, Na Náměstí 122, Osoblaha
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
39/17-2013 Smlouvu o nájmu nebytových prostor (ordinace praktického lékaře pro děti a dorost a
čekárna pacientů) mezi obcí Slezské Rudoltice a MUDr. Libuší Václavcovou, Na Náměstí 122,
Osoblaha
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
6) Kronika obce
Starosta seznámil přítomné zastupitele s textem zápisu kroniky obce Slezské Rudoltice za rok
2012
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
40/17-2013 zápis do Kroniky obce Slezské Rudoltice za rok 2012
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
7) Bytová problematika
Starosta obce seznámil zastupitele s došlou žádostí o výměnu bytu nájemce paní Heleny Chrenšťové
(byt č. 1 na čp. 17 za byt č. 5 na čp. 6). Dále byla zastupitelům předložena žádost na změnu nájemce
obecního bytu č. 1 na čp. 20 ze současného nájemce pana Pavla Hajduka na nového nájemce paní
Martinu Hajdukovou
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
41/17-2013 žádost paní Heleny Chrenšťové o výměnu nájemního bytu č. 1 na čp. 17 za byt č. 5 na čp.
6 ve Slezských Rudolticích ke dni 1.7.2013
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno
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0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
42/17-2013 přechod nájmu bytu č. 1 na č.p. 20 ve Slezských Rudolticích z původního nájemce Pavla
Hajduka, nar. 1.4.1981, na nového nájemce paní Martinu Hajdukovou (manželka), nar. 27.5.1976, ke
dni 1.6.2013.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
8) Různé
Zastupitelům obce byla předložena Zpráva o nápadu trestné a přestupkové činnosti ve služebním
obvodě OOP ČR Město Albrechtice na území obcí Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka, Slezské Pavlovice,
Bohušov, Slezské Rudoltice a Rusín. Dále bylo zastupitelům předloženo k nahlédnutí vyúčtování
plesu. Dále byla zastupitelům předložena Žádost o příspěvek Českého svazu včelařů, základní
organizace Třemešná.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
43/17-2013 Zpráva o nápadu trestné a přestupkové činnosti ve služebním obvodě OOP ČR Město
Albrechtice na území obcí Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka, Slezské Pavlovice, Bohušov, Slezské
Rudoltice a Rusín
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
44/17-2013 příspěvek na provoz základní organizace Českého svazu včelařů Třemešná
Výsledek hlasování: Pro 0

Proti 7(všichni přítomní zastupitelé)

Zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno
9) Rozpočtové opatření obce č. 2/2013
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení Rozpočtové opatření obce č. 2/2013
Návrh usnesení
ZO schvaluje.
45/17-2013 Rozpočtové opatření obce č. 2/2013 v členění dle předloženého materiálu
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Usnesení bylo schváleno
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Zdrželi se 0

10) Diskuse
paní Bílková se tázala, kdy budou ukončeny úpravy zeleně před zámkem
starosta: termín realizace byl mírně opožděn z důvodů administrace na SFŽP, realizace by měla
probíhat v měsících květnu a červnu 2013
paní Rajnochová měla připomínku , kdy děti kopou do autobusové zastávky na náměstí a dělají zde
nepořádek
starosta: pokusí se sjednat nápravu
paní Bílková měla dotaz, zda by se mohli instalovat odpadkové koše při cestě na fotbalové hřiště
okolo zámku
starosta: prozatím nebudou, v případě potřeby při fotbalových utkáních budou využity prostředky
tělovýchovné jednoty
11) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 18.10 hodin
Zapsala dne 9.5.2013

Jitka Pargačová

Z ručního zápisu přepsal

ing. Mojmír Pargač

…………………………..

…………………………….

Ing. Mojmír Pargač v.r.

Stanislav Zemba v.r.
místostarosta obce

starosta obce

Ověřovatelé zápisu

Bronislav Kostiha v.r.

……………………

Tomáš Zemba v.r.

……………………
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