Zápis a přijatá usnesení z 20. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne
10.12.2013 v kanceláři starosty obce
Přítomni:

dle prezenční listiny

Zapisovatelka:

Jitka Pargačová

Předkladatel návrhů usnesení :

Ing. Mojmír Pargač

Ověřovatelé zápisu :

Tomáš Zemba, Bronislav Kostiha

Omluveni: Milan Šamaj, Erich Skupien
Starosta obce na úvod veřejného zasedání konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 zastupitelů
a je usnášeníschopné. Zasedání zastupitelstva zahájil starosta v 17.01 hodin za přítomnosti 6 občanů a
předložil návrh programu jednání. Starosta obce seznámil zastupitele s plněním přijatých usnesení
z 19. zasedání ZO. Konstatoval, že usnesení jsou průběžně plněna.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/20-2013 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:
2/20-2013 plnění usnesení přijatých na 19. veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
1) Dotační tituly, smlouvy, výběrová řízení
Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou komise o posouzení a hodnocení nabídek projektu
„Výměna plastových oken a dveří v obci Slezské Rudoltice – bytový dům č.p. 4,6“. Zastupitelé
byli požádáni o schválení nabídky, která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to
nabídka uchazeče Milan Magdziak – Sklenářství, Nábřežní 588/29, 793 95 Město Albrechtice, IČ
730 80 373. Zastupitelům byla předložena ke schválení Smlouva o dílo s vítězným uchazečem. Dále
byli zastupitelé požádáni o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na dotační
projekt„Energetické úspory domu služeb Slezské Rudoltice“. Cílem dotačního projektu je
kompletní zateplení fasády, výměna otvorů (dveře, okna, výlohy), zateplení střechy a výměna otopné
soustavy (kotel na pelety). Celkové plánované výdaje projektu s DPH činí 1.573.000,- Kč, dotace ze
strany SFŽP činí 1.056.000,- Kč vč. DPH. Zastupitelům byla předložena nabídka č. 17/2013 na
zajištění administrace výše uvedeného projektu ve prospěch pana Aleše Libotovského, Ledská 20,
517 41 Hřibiny – Ledská, IČ 74544985. Zastupitelé byli požádáni o schválení této nabídky
. Dále byli zastupitelé požádáni o schválení daru ve výši 28.000,- Kč ve prospěch MAS – Rozvoj
Krnovska, o.p.s. Tento dar je obcí poskytnut pro financování vlastních zdrojů projektu „Integrovaný
strategický plán Rozvoje Krnovska, o.p.s.“. Tento plán – strategie bude hodnocen ministerstvem
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zemědělství a na základě jeho kvality budou MAS přidělovány dotační prostředky v programovacím
období 2014 – 2020. Zastupitelé požádáni o souhlas s vyhlášením výběrového řízení (veřejné zakázky
malého rozsahu) na projekt „Vybavení společenského sálu“. Předpokládané náklady projektu činí
240.000,- Kč s DPH. Součásti projektu je zakoupení vybavení do zrekonstruovaného společenského
domu stoly (30 ks) a židle (120 ks). Předpokládaný termín realizace je do poloviny února 2014.
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 podpisu
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.
Zastupitelům byl předložen ke schválení návrh Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci – zřizovateli jednotky dobrovolných hasičů. Zastupitelé byli
požádáni o její přijetí. Zastupitelé byli požádáni o schválení Dohody o poskytnutí dotace ze Státního
zemědělského intervenčního fondu, Programu rozvoje venkova ČR na dotační projekt „Přístupová
cesta k zámeckému parku“. Zastupitelé byli požádáni o schválení Smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem na zhotovitele dotačního projektu „Energetické úspory kulturního sálu Slezské
Rudoltice – stavba“ a projektu „Energetické úspory kulturního sálu – dodávky“ (otopná
soustava). Zastupitelé byli seznámeni s vícepracemi na tomto projektu. Byli požádáni o schválení
Smlouvy o dílo na vícepráce tohoto dotačního projektu. Zastupitelům byly předloženy návrhy
mandátních smluv na zajištění monitoringu dotačního projektu „Energetické úspory kulturního
sálu“ a dozor investora u dotačního projektu „Bytový dům Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice
č.p. 85 – stavební úpravy“. Zastupitelé byli požádáni o souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt
„Dožínky 2014“ na Moravskoslezský kraj, do programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
3/20-2013 zprávu komise o posouzení a hodnocení podaných nabídek k veřejné zakázce „Výměna
plastových oken a dveří v obci Slezské Rudoltice – bytový dům č.p. 4,6“.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/20-2013 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 „Výměna plastových oken a dveří v obci
Slezské Rudoltice – bytový dům č.p. 4,6“. uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, a to Milan Magdziak – Sklenářství, Nábřežní 588/29, 793 95 Město
Albrechtice, IČ 730 80 373.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

2

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/20-2013 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Slezské Rudoltice a Milan Magdziak – Sklenářství,
Nábřežní 588/29, 793 95 Město Albrechtice, IČ 730 80 373 na zhotovitele projektu „Výměna
plastových oken a dveří v obci Slezské Rudoltice – bytový dům č.p. 4,6“ s termínem ukončení
prací do 30.11.2013.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
6/20-2013 podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2.1. – Realizace úspor energie a využití
odpadního tepla v kombinaci s podoblastí 3.1.1. – vytápění pomocí obnovitelných zdrojů energie, na
dotační projekt„Energetické úspory domu služeb Slezské Rudoltice“. Cílem dotačního projektu je
kompletní zateplení fasády, výměna otvorů (dveře, okna, výlohy), zateplení střechy a výměna otopné
soustavy (kotel na pelety) – budovy okálu - domu služeb v obci Slezské Rudoltice. Celkové plánované
výdaje projektu činí 1.573.000,- Kč včetně DPH, dotace ze strany SFŽP činí 1.056.000,- Kč včetně
DPH.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
7/20-2013 nabídku č. 17 /2013 na zajištění administrace žádosti o podporu projektu „Energetické
úspory domu služeb Slezské Rudoltice“ 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:
8/20-2013 poskytnutí daru ve výši 28.000,- Kč ve prospěch MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., Na
Náměstí 106, 793 99 Osoblaha. Finanční dar bude použit pro financování vlastních zdrojů projektu
„Integrovaný strategický plán Rozvoje Krnovska, o.p.s.“.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

3

0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
9/20-2013 vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu projektu „ Vybavení
společenského sálu“. Za členy hodnotící komise, která bude zároveň komisí pro otevírání obálek u
této zakázky jmenuje S. Zembu, P. Pargače, G. Jalamase a jako náhradníka E. Skupiena a pověřuje
starostu obce k uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka bude ekonomicky nejvýhodnější.
Jediným hodnotícím kritériem je stanovena nejnižší nabídková cena s 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

Zdrželi se 0

Proti 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO rozhodlo:
10/20-2013 přijmout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje určenou na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce ve výši 98.600,- Kč za podmínky, že
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
11/20-2013 Dohodu o poskytnutí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu, Programu
rozvoje venkova ČR, opatření Realizace místní rozvojové strategie na dotační projekt „Přístupová
cesta k zámeckému parku“, uzavřenou dne 22.11.2013 mezi Státním zemědělským intervenčním
fondem, regionálním odborem Opava a obcí Slezské Rudoltice.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
12/20-2013 Smlouvu o dílo č. 13 – 12/2013 uzavřenou mezí obcí Slezské Rudoltice a společností
EKOBAU INVEST a.s., Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí na zhotovitele dotačního
projektu „Energetické úspory kulturního sálu Slezské Rudoltice – stavba“ a Smlouvy o dílo
uzavřenou dne 23.7.2013 mezi obcí Slezské Rudoltice a společností Gass – eko s.r.o., Lipová
724/231A, 746 16 Hať na zhotovitele projektu „Energetické úspory kulturního sálu Slezské
Rudoltice – dodávky“.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti 0

Usnesení bylo schváleno
4

Zdrželi se 0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
13/20-2013 Smlouvu o dílo ze dne 13.9.2013, uzavřenou mezi obcí Slezské Rudoltice a společností
EKOBAU INVEST a.s., Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí na financování víceprací
dotačního projektu Energetické úspory kulturního sálu Slezské Rudoltice – stavba“.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
14/20-2013 návrhy mandátních smluv na zajištění monitoringu dotačního projektu „Energetické
úspory kulturního sálu“ a dozor investora u dotačního projektu „Bytový dům Slezské Rudoltice,
Slezské Rudoltice č.p. 85 – stavební úpravy“ mezi obcí Slezské Rudoltice a panem Alešem
Libotovským, Ledská 20, 517 41 Hřibiny – Ledská.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
15/20-2013 podání žádosti o dotaci do dotačního programu Moravskoslezského kraje, programu
podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014 na projekt „Dožínky 2014“. Celkové náklady projektu
činí 110.000,- Kč vč. DPH, výše požadované dotace činí 55.000 ,- Kč vč. DPH (50 %)
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
2) Rozpočet obce na rok 2014
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce Slezské Rudoltice na rok 2014
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
16/20-2013 rozpočet obce Slezské Rudoltice na rok 2014 v členění dle projednávaného materiálu,
příjmy ve výši 10.705.580,- Kč, výdaji ve výši 11.946.700,- Kč s financováním ve výši 1.241.120,Kč. Rozpočet je schválený jako schodkový.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

5

0

Zdrželi se 0

3) Základní škola a Mateřská škola Slezské Rudoltice
Starosta seznámil zastupitele s těmito materiály: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2012/2013, Plněním plánu základní a mateřské školy za období 01.2013 – 09.2013, Plánem účetních
odpisů, schválený zřizovatelem v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., Protokolem o výsledku
veřejnoprávní kontroly na místě, provedené na základě pověření zřizovatele obce Slezské Rudoltice
společností ON – OK Libina s.r.o. a žádostí o souhlas s prodejem majetku.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
17/20 - 2013 materiály - Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Plnění plánu
Základní školy a Mateřské školy Slezské Rudoltice za období 01.2013 – 09.2013, Plán účetních
odpisů, schválený zřizovatelem v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., Protokol o výsledku
veřejnoprávní kontroly na místě, provedené na základě pověření zřizovatele obce Slezské Rudoltice
společností ON – OK Libina s.r.o. a žádost o souhlas s prodejem majetku dle předloženého návrhu ze
dne 6.12.2013
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno

4) Pořadníky na byty ve vlastnictví obce na 1.pololetí 2014
Starosta obce seznámil zastupitele se seznamem žadatelů o přidělení bytů a s pořadníky pro
přidělování bytů v majetku obce pro 1. pololetí roku 2014.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
18/20 - 2013 pořadníky na byty ve vlastnictví obce na 1. pololetí roku 2014 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
5) Inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2013
Zastupitelům byl předložen příkaz starosty k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce ke
dni 31. 12. 2013.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
19/20 - 2013 příkaz starosty obce k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce ke dni 31.
12. 2013.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno
6

0

Zdrželi se

0

6) Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva obce
Starosta obce seznámil zastupitele se Zprávou 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 2013.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
20/20 - 2013 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 2013.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
7) Rozpočet sociálního fondu na rok 2014
Starosta obce předložil zastupitelům materiál – Rozpočet sociálního fondu obce Slezské Rudoltice na
rok 2014. Zastupitelé byli požádáni o jeho schválení.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
21/20 - 2013 rozpočet sociálního fondu obce Slezské Rudoltice na rok 2014
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schválen

8) Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s.
Starosta obce seznámil zastupitele s důvody, které vedly ke snaze založení této společnosti. Především
se jedná o záchranu a obnovu kulturně – technického dědictví na osoblažské úzkorozchodné dráze,
tvorbě pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané, podporu socioekonomického rozvoje a
pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Cílem společnosti bude převést majetek
Českých drah a Správy železniční a dopravní cesty na Osoblažské úzkorozchodné dráze na o.p.s.
zakladatelů - obcí, v jejichž katastru se majetek nachází (týká se obcí Liptáň, Bohušov, Slezské
Rudoltice, Osoblaha). Členové správní rady a dozorčí rady společnosti budou pouze z řad zakládajích
členů nebo zakládajícími členy osoby nominované (správní rada starostové obcí + nominace za
zakladatele), dozorčí rada nominace ze strany obcí – zakladatelů). Za obec Slezské Rudoltice ve
správní radě bude starosta obce, do dozorčí rady nové o.p.s. bude ze strany obce nutno nominovat
nového člena. Dále bude nutno donominovat člena dozorčí rady Slezských zemských drah na období
do roku 2016.
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Návrh usnesení
ZO schvaluje:
22/20 - 2013 návrh zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Osoblažská úzkorozchodná
dráha o.p.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se 2 (Strýček, Kostiha)

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO pověřuje:
23/20 - 2013 obec Liptaň jako jednoho ze zakladatelů k vyřízení veškerých formalit spojených se
vznikem společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s., především zápis společnosti u Krajského
soudu v Ostravě.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
24/20 - 2013 pana Ing. Mojmíra Pargače, bytem Slezské Rudoltice 130, nar. - jako člena správní
rady společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
25/20 - 2013 pana Jiřího Pargače ml., bytem Slezské Rudoltice – Amalín 13, nar. - jako člena dozorčí
rady společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
26/20 - 2013 pana Ing. Mojmíra Pargače, bytem Slezské Rudoltice 130, nar. - jako člena (za
zakladatele) dozorčí rady společnosti Slezské zemské dráhy o.p.s.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti

Usnesení bylo schváleno
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0

Zdrželi se 0

9) Projednání rozpočtu a rozpočtového opatření DSO Voda Třemešná, rozpočtu Mikroregionu
Krnovsko na rok 2014, rozpočtového výhledu Mikroregionu Krnovsko na roky 2015 – 2016,
rozpočtu Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska na rok 2014.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
27/20 - 2013 návrh rozpočtu DSO Voda Třemešná na rok 2014, rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na
rok 2014, rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na roky 2015 – 2016, rozpočet Mikroregionu –
Sdružení obcí Osoblažska na rok 2014.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
10) Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Slezské Rudoltice v roce 2013
Starosta předložil zastupitelům výše uvedený materiál k nahlédnutí. Konstatoval, že při dílčím
přezkoumání ke dni 31.10.2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
28/20 - 2013 Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Slezské Rudoltice v roce 2013
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
11) Různé
Starosta obce seznámil zastupitele s důvody, které vedly k sepsání dopisu starostce obce Osoblaha ve
věci komunitního plánování sociálních služeb. Byla otevřena diskuze k uvedenému tématu.
Zastupitelé byli požádáni o schválení stanoviska obce Slezské Rudoltice k účasti obce na společném
plánu rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku od 1. 1. 2014. Po konzultaci s ředitelkou Charity Krnov
starosta obce navrhl, aby si obec Slezské Rudoltice od 1. 1. 2014 zajišťovala sociální služby sama ve
spolupráci s Charitou Krnov a Slezskou diakonií. Tyto organizace by obec nadále finančně
podporovala formou příspěvků z rozpočtu obce. Zastupitelům byla dále předložena žádost Slezské
diakonie, střediska BENJAMIN Krnov – denní stacionář, rehabilitace. Starosta obce navrhl poskytnutí
veřejné finanční podpory ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu obce v roce 2014. Dále byli zastupitelé
seznámení se zjištěním dozoru ministerstva vnitra. Z důvodu neschválení přesného data – stanovení
odměny zastupitele Bronislava Kostihy bude nutno vše uvést do stavu v souladu se zákonem o obcích.
Po konzultaci s dozorem ministerstva vnitra bylo navrženo řešení tohoto stavu. Zastupitelé byli
požádáni o jeho schválení. Dále po konzultaci s předsedou kulturního výboru starosta obce navrhl
navýšit cenu vstupného na zámku ve Slezských Rudolticích pro osoby starší 15 let z 30,- Kč na 40,Kč a nově stanovit výši vstupného pro děti od od 6 – 15 let na 20,- Kč. Dále byl zastupitelům
předložen návrh na stanovení výše pronájmu zrekonstruovaného Společenského domu. Starosta
navrhl, aby zájmové spolky a organizace se sídlem v katastru obce Slezské Rudoltice měly pronájem
bezplatný a platily pouze náklady na vodné, elektřinu, topení a vývoz odpadu. Ostatním právnickým a
fyzickým osobám, podnikatelům (včetně katastru obce), organizacím a spolkům působícím mimo
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katastr obce byl navržen nájem ve výši 700,- Kč + výše uvedené náklady za energie, vodu, topení a
odpad. Dále bylo zastupitelů předloženo Oznámení o ukončení pronájmu nebytových prostor na
adrese Slezské Rudoltice 115, prodejna potravin okál ze strany paní Vendulky Adamčíkové, ke dni 31.
12. 2013. Starosta, vzhledem k předchozí spolupráci, požádal zastupitele o schválení 2 měsíční
výpovědní lhůty (v nájemní smlouvě lhůta 4 měsíce). Dále byl zastupitelům předložen návrh
finančních darů členům zastupitelstva, členům výborů zastupitelstva obce a občanům. Z důvodu
požadavku poskytovatelů dotací, plánování dalšího rozvoje obce byl vytvořen dokument „Strategický
plán rozvoje obce Slezské Rudoltice pro období 2014 – 2030“. Tento dokument by měl být ze strany
obce průběžně doplňován a aktualizován. Starosta obce požádal o jeho schválení. Starosta předložil
zastupitelům ke schválení rozpočtové opatření obce č. 6/2013. Požádal zastupitele o jeho schválení
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
29/20 - 2013 ukončení společného plánování rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku od 1. 1. 2014.
Obec Slezské Rudoltice si bude sociální služby zajišťovat sama ve spolupráci s Charitou Krnov a
Slezskou diakonií, které nadále hodlá finančně podporovat z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
30/20 - 2013 veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce Slezské diakonii BENJAMIN Krnov – denní
stacionář, rehabilitace ve výši 5.000,- Kč. Finanční podpora bude poskytnuta v roce 2014.
Výsledek hlasování: Pro
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Zdrželi se 0

Proti 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje
31/20 - 2013 měsíční odměnu ve výši 437,- Kč panu Bronislavu Kostihovi s účinností od 1.12.2013.
Výsledek hlasování: Pro
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Zdrželi se 1 (Kostiha)

Proti 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
32/20 - 2013 finanční dar panu Bronislavu Kostihovi ve výši 4807,- Kč (437 x 11 měsíců)
Výsledek hlasování : Pro

6

Proti

Usnesení bylo schváleno
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0

Zdrželi se 1 (Kostiha)

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
33/20 - 2013 výši vstupného pro návštěvníky zámku ve Slezských Rudolticích 40,- Kč pro osoby
starší 15 let a 20 Kč pro osoby věkové kategorie 6 – 15 let.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 1 (Strýček)

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
34/20 - 2013 výši pronájmu zrekonstruovaného Společenského domu ve Slezských Rudolticích.
Zájmové spolky a organizace působící v katastrech obce Slezské Rudoltice nájem nehradí, hradí pouze
náklady na vodné, elektřinu, topení a odvoz odpadu.
Fyzické a právnické osoby (včetně katastru obce), zájmové spolky a organizace působící mimo katastr
obce hradí nájem ve výši 700,- Kč + náklady na vodné, elektřinu, topení a odvoz odpadu.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí :
35/20 - 2013 oznámení paní Vendulky Adamčíkové o ukončení pronájmu nebytových prostor na čp.
115 ve Slezských Rudolticích a souhlasí s výpovědní lhůtou dvou měsíců tj. ke dni 31. 12. 2013.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
36/20 - 2013 předložený návrh finančních darů členům zastupitelstva, členům výborů zastupitelstva
obce a občanům.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
37/20 - 2013 předložený návrh, materiál – Strategický plán rozvoje obce Slezské Rudoltice pro
období 2014 – 2030.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Usnesení bylo schváleno
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Zdrželi se 0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
38/20-2013 rozpočtové opatření obce č. 6/2013 v členění dle předložených návrhů
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
12) Diskuse
Pan Nojzer se dotazoval, zda se bude v příštím roce opravovat bytový dům čp. 17, 18, 20.
Starosta odpověděl, že se u tohoto bytového domu budou opravovat chodníky a měnit se budou okna a
dveře čp. 27, 28, 41 a výklady obchodu na č.7 na náměstí.
Paní Bílková se tázala, zda se budou seřizovat okna ve Sl. Rudolticích na čp. 7, 8, 9
Starosta odpověděl, že ano, po novém roce se osloví firma RI OKNA, která to má ve smlouvě.
13) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 18.07 hodin
Jitka Pargačová

Zapsala dne 10.12.2013
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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…………………………………….

