Zápis a přijatá usnesení z 19. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 25.9.2013
v kanceláři starosty obce
Přítomni:

dle prezenční listiny

Zapisovatelka:

Jitka Pargačová

Předkladatel návrhů usnesení :

Ing. Mojmír Pargač

Ověřovatelé zápisu :

Tomáš Zemba, Bronislav Kostiha

Omluveni: Erich Skupien, 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 8 občanů a
předložil návrh programu jednání. Starosta obce seznámil zastupitele s plněním přijatých usnesení
z 18. zasedání ZO. Konstatoval, že usnesení jsou průběžně plněna.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/19-2013 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:
2/19-2013 plnění usnesení přijatých na 18. veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
1) Dotační tituly, výběrová řízení
Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou komise o posouzení a hodnocení nabídek dotačního
projektu „Bytový dům Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice č.p. 85 – stavební úpravy“.
Zastupitelé byli požádáni o schválení nabídky, která byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, a to nabídka uchazeče Elena Čipcová – STAVEBNÍ DIVIZE, Horní 1054/10, 794 01
Krnov, IČ 47661101. Zastupitelům byla předložena ke schválení Smlouva o dílo s vítězným
uchazečem. Dále byla zastupitelům předložena ke schválení Smlouva č. 13150083 – o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, u
dotačního projektu „Energetické úspory kulturního sálu Slezské Rudoltice“. Zastupitelé byli
seznámeni s Rozhodnutím o poskytnutí dotace u tohoto projektu. Dále byli zastupitelé požádáni o
souhlas s vyhlášením výběrového řízení (veřejné zakázky malého rozsahu) na projekt „Výměna
plastových oken a dveří v obci Slezské Rudoltice – bytový dům č. p. 4,6“. Předpokládané náklady
projektu činí max. 500.000,- Kč bez DPH. Součásti projektu je výměna oken, vchodových dveří,
vnitřních a vnějších parapetů, zednické práce a ekologická likvidace starých oken a dveří. Zakázka
byla řádně zveřejněna na úřední desce a e-desce obce. Předpokládaný termín realizace je v měsících
říjen, listopad letošního roku. Hodnocení došlých nabídek proběhne dne 26.9.2013 v 15.00 hod.
V souvislosti s tímto projektem požádal starosta obce o schválení členů hodnotící komise, která bude
zároveň komisí pro otevírání obálek. Jediným hodnotícím kritériem pro přidělení zakázky je
navrhována výše nabídkové ceny bez DPH. Starosta požádal zastupitele o pověření k uzavření
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Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem a v případě odmítnutí k uzavření Smlouvy o dílo s uchazeči,
kteří se umístili na dalších místech v pořadí dle ekonomické výhodnosti jednotlivých nabídek. Dále
byla zastupitelům předložena ke schválení nabídka č. 20/2013 na zajištění technického dozoru
investora projektu výměny oken a dveří ve prospěch pana Aleše Libotovského, Ledská 20, 517 41
Hřibiny – Ledská, IČ 74544985. Dále starosta obce seznámil zastupitele s důvody, které vedly ke
zdržení v realizaci výsadeb v areálu zámeckých zahrad. Nově budou výsadby realizovány ve II. – VI.
etapě a samostatné etapě, která se bude dotýkat obnovy keřového patra v zámeckém lese za
sportovním areálem. Po konzultaci s památkáři a Státním fondem životního prostředí budou nově tyto
projekty předloženy do podzimních dotačních výzev fondu. Důvodem bude jednodušší administrace
těchto projektů. Projekty budou realizovány na již schválených parcelách, novými usneseními je bude
nutno pouze aktualizovat. Zastupitelé byli požádáni o souhlas s realizací projektů „ Revitalizace
zámeckého parku Slezské Rudoltice II. – VI.etapa“ a projektu „Obnova keřového patra –
zámecký les Slezské Rudoltice“ (nový souhlas) na pozemcích v majetku obce Slezské Rudoltice.
Předpoklad realizace výsadeb je v roce 2014. Všechny tyto etapy na své náklady provedla o.s. EKO
TREND , Zahradní 246, 790 55 Vidnava resp. o.s. DOBROMILA, Budišovská 877, 749 01 Vítkov.
Zajištění udržitelnosti projektů po dobu 10 let je požadováno Státním fondem životního prostředí.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/19-2013 zprávu komise o posouzení a hodnocení podaných nabídek k veřejné zakázce „Bytový dům
Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice č.p. 85 – stavební úpravy“.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/19-2013 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 „Bytový dům Slezské Rudoltice, Slezské
Rudoltice č.p. 85 – stavební úpravy“. uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, a to Elena Čipcová – STAVEBNÍ DIVIZE, Horní 1054/10, 794 01 Krnov, IČ
47661101.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/19-2013 Smlouvu o dílo č. 13104, uzavřenou mezi obcí Slezské Rudoltice a paní Elenou Čipcovou
– STAVEBNÍ DIVIZE, Horní 1054/10, 794 01 Krnov, IČ 47661101, na zhotovitele stavebních prací
dotačního projektu „Bytový dům Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice č.p. 85 – stavební úpravy“
s termínem ukončení prací do 15.12.2013.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno
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0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
6/19-2013 předložený návrh Smlouvy č. 13150083 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí u dotačního projektu „Energetické
úspory kulturního sálu Slezské Rudoltice“
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
7/19-2013 s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu projektu „Výměna
plastových oken a dveří v obci Slezské Rudoltice – bytový dům č. p. 4,6“. Za členy hodnotící
komise, která bude zároveň komisí pro otevírání obálek u této zakázky jmenuje B.Kostihu, S.Zembu,
E.Skupiena a jako náhradníka G.Jalamase a pověřuje starostu obce k uzavření Smlouvy o dílo s
uchazečem, jehož nabídka bude ekonomicky nejvýhodnější. Jediným hodnotícím kritériem je
stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH. V případě odmítnutí uzavření Smlouvy o dílo ze strany
vítězného uchazeče zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření Smlouvy o dílo s uchazeči,
kteří se umístili na dalších místech v pořadí dle ekonomické výhodnosti jednotlivých nabídek.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
8/19-2013 nabídku č. 20/2013 na zajištění technického dozoru investora projektu „Výměna plastových
oken a dveří v obci Slezské Rudoltice – bytový dům č. p. 4,6“ 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:
9/19-2013 realizaci opatření v rámci projektu „Revitalizace zámeckého parku Slezské Rudoltice
II.etapa“ realizovaného na parcelách v majetku obce Slezské Rudoltice, tvořících část zámeckého
parku, v k.ú. Městys Rudoltice, p.č.29/2 – ostatní plocha, p.č. 237 – ostatní plocha a p.č. 24 – ostatní
plocha. Souhlas je poskytnut občanskému sdružení EKO TREND, Zahradní 246, 790 55 Vidnava.
Zastupitelstvo souhlasí se zajištěním udržitelnosti výsledků realizace po dobu 10 let od ukončení
realizace projektu.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti

Usnesení bylo schváleno

3

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
10/19-2013 realizaci opatření v rámci projektu „Revitalizace zámeckého parku Slezské Rudoltice
III.etapa“ realizovaného na parcelách v majetku obce Slezské Rudoltice, tvořících část zámeckého
parku, v k.ú. Městys Rudoltice, p. č.29/2 – ostatní plocha a p.č. 65/3 – zastavěná plocha a nádvoří.
Souhlas je poskytnut občanskému sdružení EKO TREND, Zahradní 246, 790 55 Vidnava.
Zastupitelstvo souhlasí se zajištěním udržitelnosti výsledků realizace po dobu 10 let od ukončení
realizace projektu.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
11/19-2013 realizaci opatření v rámci projektu „Revitalizace zámeckého parku Slezské Rudoltice
IV.etapa“ realizovaného na parcelách v majetku obce Slezské Rudoltice, tvořících část zámeckého
parku, v k.ú. Městys Rudoltice, p. č.14 – ostatní plocha, p.č. 15 – ostatní plocha, p.č. 18 – ostatní
plocha, p.č. 161/2 – lesní pozemek, p.č. 236/2 – ostatní plocha, p.č. 251/3 – trvalý travní porost, p.č.
165/2 – ostatní plocha a p.č. 162 – ostatní plocha. Souhlas je poskytnut občanskému sdružení EKO
TREND, Zahradní 246, 790 55 Vidnava. Zastupitelstvo souhlasí se zajištěním udržitelnosti výsledků
realizace po dobu 10 let od ukončení realizace projektu.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
12/19-2013 realizaci opatření v rámci projektu „Revitalizace zámeckého parku Slezské Rudoltice
V.etapa“ realizovaného na parcele v majetku obce Slezské Rudoltice, tvořící část zámeckého parku,
v k.ú. Městys Rudoltice, p. č. 163 – trvalý travní porost. Souhlas je poskytnut občanskému sdružení
EKO TREND, Zahradní 246, 790 55 Vidnava. Zastupitelstvo souhlasí se zajištěním udržitelnosti
výsledků realizace po dobu 10 let od ukončení realizace projektu.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
13/19-2013 realizaci opatření v rámci projektu „Revitalizace zámeckého parku Slezské Rudoltice
VI.etapa“ realizovaného na parcelách v majetku obce Slezské Rudoltice, tvořících část zámeckého
parku, v k.ú. Městys Rudoltice, p. č.164 – lesní pozemek, p.č. 251/1 – vodní plocha, p.č. 268 – trvalý
travní porost a p.č. 269 – ostatní plocha. Souhlas je poskytnut občanskému sdružení EKO TREND,
Zahradní 246, 790 55 Vidnava. Zastupitelstvo souhlasí se zajištěním udržitelnosti výsledků realizace
po dobu 10 let od ukončení realizace projektu.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno
4

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
14/19-2013 realizaci opatření v rámci projektu „Obnova keřového patra – zámecký les Slezské
Rudoltice“ realizovaného na parcelách v majetku obce Slezské Rudoltice, , v k.ú. Městys Rudoltice, p.
č.160 – lesní pozemek, p.č. 166 – lesní pozemek, p.č. 167 – lesní pozemek a p.č. 168/2– lesní
pozemek. Souhlas je poskytnut občanskému sdružení Dobromila, Budišovská 877, 749 01 Vítkov.
Zastupitelstvo souhlasí se zajištěním udržitelnosti výsledků realizace po dobu 10 let od ukončení
realizace projektu.
Výsledek hlasování: Pro

7

Zdrželi se 0

Proti 0

Usnesení bylo schváleno

2) Závěrečný účet DSO – Voda svazek obcí za rok 2012, zápisy z kontroly revizní komise Voda
svazek obcí za rok 2013
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s těmito materiály.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
15/19-2013 Závěrečný účet DSO – Voda svazek obcí za rok 2012, schválený valnou hromadou
svazku dne 28.6.2013 a Zápisy z kontrol revizní komise svazku č. 1,2 za rok 2013.
Výsledek hlasování: Pro 7

Zdrželi se

Proti 0

0

Usnesení bylo schváleno

3) Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit obce Slezské Rudoltice
Starosta seznámil zastupitele s uvedeným materiálem.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
16/19 - 2013 Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit obce Slezské Rudoltice provedené
společností ON – OK Libina s.r.o.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
4) Aktualizace plánu obnovy vodovodů a kanalizací
Starosta obce seznámil zastupitele s aktualizovaným Plánem obnovy vodovodů a kanalizaci obce
Slezské Rudoltice. Upozornil zastupitele, že do konce roku 2013 je nutno provést ze zákona
aktualizaci tohoto plánu.
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Návrh usnesení
ZO schvaluje:
17/19 - 2013 aktualizovaný Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Slezské Rudoltice
Výsledek hlasování:

Pro

7

Zdrželi se

Proti 0

0

Usnesení bylo schváleno
5) Různé
Starosta obce požádal zastupitele o schválení limitu pokladny hospodářské činnosti 80.000,- Kč
s platností od 1.1.2013. Dále byla zastupitelům předložena žádost p. Vlastimila Juroška a Drahoslavy
Štrbíkové o výměnu bytu. Dále byl zastupitelům předložen materiál – Plnění plánu Základní školy a
Mateřské školy Slezské Rudoltice za období 01.2013 – 06.2013. Dále byla předložena ke schválení
žádost pana Ludvíka Paluzgy ml. o odkup 20 ks regálů ze zámku ve Slezských Rudolticích. Dále
starosta informoval zastupitele o změně vývozových dnů směsného komunálního odpadu. Od
1.10.2013 bude tímto vývozovým dnem vždy každý lichý pátek v měsíci, přičemž odpolední čas
vývozu zůstane zachován. Dále byla zastupitelům předložena Výroční zpráva Charity Krnov za rok
2012 a Zpráva o činnosti Slezské diakonie v obci Slezské Rudoltice. Zastupitelům bylo předloženo
vyhodnocení soutěže Květy pro radost 2013 (kategorie nejkrásnější zahrada a kategorie rozkvetlé
okno, balkón, terasa). Starosta předložil k nahlédnutí materiál – vyúčtování akce Dožínky 2013. Dále
byla zastupitelům předložena žádost paní Marie Šteflové na uskladnění brambor ve sklepních
prostorách zámku. Dále byla zastupitelům předložena Žádost o příspěvek pro žáky Základní umělecké
školy Město Albrechtice na školní rok 2013/2014. Jedná se o žáky z katastrů obce Slezské Rudoltice.
Dále byli zastupitele požádáni o schválení přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2013 na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
18/19 - 2013 limit 80.000,- Kč pokladny hospodářské činnosti od 1.1.2013
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
19/19 - 2013 panu Vlastimilu Juroškovi a paní Drahoslavě Štrbíkové výměnu obecního bytu č. 2 na
č.p. 27 ve Slezských Rudolticích za obecní byt č. 9 na č.p. 4 ve Slezských Rudolticích ke dni
1.11.2013.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Usnesení bylo schváleno
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Zdrželi se 0

Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
20/19 - 2013 materiál - Plnění plánu Základní školy a Mateřské školy Slezské Rudoltice za období
01.2013 – 06.2013.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje
21/19 - 2013 prodej 10 ks (9 polí) regálů ze zámku ve Slezských Rudolticích panu Ludvíku
Paluzgovi ml. za cenu 300,- Kč/1 ks
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
22/19 - 2013 změnu vývozových dnů směsného komunálního odpadu, ze současných sudých pátků na
liché pátky v měsíci.
Výsledek hlasování : Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
23/19 - 2013 Výroční zprávu Charity Krnov za rok 2012 a Zprávu o činnosti Slezské diakonie v obci
Slezské Rudoltice.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
24/19 - 2013 výsledky soutěží Květy pro radost 2013 a materiál - vyúčtování akce Dožínky 2013.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

7

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje :
25/19 - 2013 žádost paní Marie Šteflové, bytem Rusín – Hrozová 18, na uskladnění brambor ve
sklepních prostorách zámku.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje :
26/19 - 2013
veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce Základní umělecké škole v Městě
Albrechticích ve výši 10.000,- Kč. Finanční podpora bude poskytnuta v roce 2014.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje :
27/19 – 2013 přijetí účelové neinvestiční dotace, určené na výdaje na zabezpečení akceschopnosti
(organizační, technická, odborná) jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Slezské Rudoltice ve
formě příspěvku ve výši 6.100,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
6) Rozpočtové opatření obce č. 4/2013 a č. 5/2013
Starosta předložil zastupitelům ke schválení rozpočtové opatření obce č. 4/2013a č. 5/2013. Požádal
zastupitele o jeho schválení
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
28/19-2013 rozpočtová opatření obce č. 4/2013 a č.5/2013 v členění dle předložených návrhů
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
7)

Diskuse

p. Bílková se tázala, jaký nájem bude v sociálních bytech ve Slezských Rudolticích čp. 85.
Starosta : nájem je stanoven podmínkami dotačního programu, bude srovnatelný s výší místních
nájmů v obecních bytech
p. Bílková se tázala, kdy bude opraven chodník u čp. 7,8,9 ve Slezských Rudolticích
Starosta : přednostně budou dokončeny probíhající investiční akce v obci, chodníky budou opraveny
následně
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p. Rajnochová se dotazovala na délku opravy chodníků k ZŠ a MŠ
Starosta : předpoklad cca 14 dnů
p. Kociánová se tázala, zda se mohou zamykat vstupní dveře na čp. 17 ve Slezských Rudolticích
Starosta : nejdříve budou souhlasit všichni nájemníci na čp. 17, zamykalo by se po 22. hod., při
prvním poškození obecního majetku se vše vrátí do předchozího stavu

8) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 18.00 hodin

Zapsala dne 25.9.2013

Jitka Pargačová

Z ručního zápisu přepsal

Ing. Mojmír Pargač

…………………………..

…………………………….

Ing. Mojmír Pargač

Stanislav Zemba
místostarosta obce

starosta obce

Ověřovatelé zápisu : Tomáš Zemba
Bronislav Kostiha
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…………………………………….

