Zápis a přijatá usnesení z 21. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 6.3.2014
v kanceláři starosty obce
Přítomni:

dle prezenční listiny

Zapisovatelka:

Jitka Pargačová

Předkladatel návrhů usnesení :

Ing. Mojmír Pargač

Ověřovatelé zápisu :

Erich Skupien, Milan Šamaj

Omluveni: Jaroslav Strýček
Starosta obce na úvod veřejného zasedání konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu x zastupitelů
a je usnášeníschopné. Zasedání zastupitelstva zahájil starosta v 17.00 hodin za přítomnosti 14 občanů
a předložil návrh programu jednání. Starosta obce seznámil zastupitele s plněním přijatých usnesení
z 20. zasedání ZO. Konstatoval, že usnesení jsou průběžně plněna.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/21-2014 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:
2/21-2014 plnění usnesení přijatých na 20. veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:

Pro 8

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
„Vybavení společenského sálu“. Zastupitelé byli požádáni o schválení nabídky, která byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to nabídka uchazeče AMBRA – Group s.r.o., IČ
25379887. Zastupitelům byla předložena ke schválení Smlouva o dílo s vítězným uchazečem. Dále
byli zastupitelé požádáni o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory z Ministerstva pro místní
rozvoj, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu č. 4 – Podpora obnovy
drobných sakrálních staveb v obci, na projekt Kaple Koberno – stavební úpravy“. Cílem bude
rekonstrukce kostelíku v obci Koberno. Dotace je poskytována do výše 70% skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na akci činí 400.000,- Kč. Celkové náklady akce činí
1.288.796,- Kč včetně DPH. Dále byli zastupitelé požádáni o souhlas s podáním žádosti u téhož
podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj, dotačního titulu č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže
do komunitního života v obci, na projekt „ Obnova dětského hřiště ve Slezských Rudolticích“.
Cílem tohoto projektu je komplexní obměna herních prvků v areálu zahrady základní a mateřské
školy. Dotace je poskytována do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní
limit dotace na jednu akci činí 400.000,- Kč. Celkové náklady akce činí 619.996,- Kč včetně DPH.
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V souvislosti s realizací dotačního projektu „Bytový dům Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice č.p.
85 – stavební úpravy“ byli zastupitelé požádáni o schválení Smlouvy o dílo č. 1, uzavřenou mezi
obcí Slezské Rudoltice a firmou Stavby LENDO, Lukáš Sitař, Horní 1054/10, 794 01 Krnov, IČ
87066203. Firma byla vybrána na základě nejnižší nabídky z celkem 3 předložených. Předmětem
plnění této smlouvy je demontáž stávající krytiny, dodávka a montáž nové střešní krytiny na budově
bývalého obecního úřadu č.p.85. Dále v souvislosti s tímto projektem byli zastupitelé požádáni o
schválení Smlouvy o dílo č. 14000 a Smlouvy o dílo č. 13106 uzavřenou mezi obcí Slezské Rudoltice
a paní Elenou Čipcovou – STAVEBNÍ DIVIZE, Horní 1054/10, 794 01 Krnov, IČ 47661101. Firma
byla vybrána na základě nejnižších nabídek z celkem 3 předložených. Předmětem plnění je zhotovení
venkovního soklu a nové podchycení trámů s jejich částečnou výměnou, na budově bývalého obecního
úřadu. Dále byli zastupitelé seznámeni s cenovou nabídkou společnosti MSEM, a.s., Collo louky 126,
738 02 Frýdek – Místek, IČ 64610080. Jedná se o společnost realizující obnovu elektrického vedení
v centru obce. Firma byla oslovena v souvislosti s nutností obnovy rozvodu pro veřejné osvětlení
v centru obce. Plánované náklady činí dle předložené nabídky 44.142 ,- Kč včetně DPH. Dále byli
zastupitelé požádáni o schválení zařazení správního území obce Slezské Rudoltice do územní
působnosti MAS Rozvoj Krnovska na období 2014 – 2020. Tento souhlas je potřebný pro probíhající
certifikaci místních akčních skupin a možnosti čerpání dotačních prostředků cestou MAS. Dále byli
zastupitelé seznámeni s cenovou nabídkou na vyhotovení finální verze „Strategického plánu rozvoje
obce Slezské Rudoltice na období 2014 – 2030“, ve prospěch Ing. Jany Dvořákové, Synkov 85, IČ 017
64 349. Starosta požádal zastupitele o její schválení. Dále byli zastupitelé požádáni o schválení
Dohody o partnerství při realizaci projektu „ Naučná stezka – kostely Osoblažska III., IV. a V.
etapa“. Výstupem projektu bude umístění mobiliáře (informační tabule, lavička, stojan na kola) u
kostela sv. Jiří v obci Pelhřimovy. Projekt je financován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.
Náklady projektu činí 49.160,- Kč, vratka obci činí 41.750,- Kč. Zastupitelé byli požádáni o souhlas
s vyhlášením výběrového řízení (veřejné zakázky malého rozsahu) na dotační projekt „Přístupová
cesta k zámeckému parku“. Předpokládané náklady projektu činí 662.000,- Kč včetně DPH. Projekt
řeší výstavbu přístupové komunikace od restaurace Jalamas k zámecké sýpce v parku. V souvislosti
s tímto projektem byli zastupitelé požádáni 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. Dále starosta požádal o
souhlas s vyhlášením výběrového řízení (veřejné zakázky malého rozsahu) na projekt „Výměna
plastových oken a dveří – bytové domy č.p. 27, 28, 41“. Předpokládané náklady projektu činí
370.000,- Kč s DPH. Projekt řeší výměnu plastových oken a dveří uvedených bytových domů.
Zastupitelé byli požádáni 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. Dále byli zastupitelé požádáni o souhlas s realizací
opatření v rámci projektu „Revitalizace obecní zeleně ve Slezských Rudolticích III. etapa“ na
pozemcích v k.ú. Ves Rudoltice, Městys Rudoltice a Koberno se závazkem 10 let udržitelnosti
projektu. Jedná se o projekt, který bude podán v rámci 58. výzvy OPŽP. Celou etapu by na své
náklady provedl spolek HARTA, Vaškova 805/2, 790 01 Jeseník.
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Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
3/21-2014 zprávu komise o posouzení a hodnocení podaných nabídek k veřejné zakázce „Vybavení
společenského sálu“.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/21-2014 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 „Vybavení společenského sálu“ uchazeče,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to AMBRA – Group s.r.o.,
Nádražní 289, 739 25 Sviadnov, IČ 25379887
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/21-2014 Smlouvu o dílo č. 1/2014 ze dne 13. 2. 2014 uzavřenou mezi obcí Slezské Rudoltice a
společností AMBRA – Group s.r.o., Nádražní 289, 739 25 Sviadnov, IČ 25379887 na dodavatele
projektu „Vybavení společenského sálu“.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
6/21-2014 podání žádosti o poskytnutí podpory z Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci, na projekt „ Obnova dětského hřiště ve Slezských Rudolticích“. Dotace
je poskytována do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Celkové náklady akce
činí 619.996,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

Usnesení bylo schváleno

3

0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
7/21-2014 podání žádosti o poskytnutí podpory z Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních
staveb v obci, na projekt „Kaple Koberno – stavební úpravy“. Dotace je poskytována do výše 70%
skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Celkové náklady akce činí 1.288.796,- Kč včetně
DPH.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
8/21-2014 Smlouvu o dílo č. 1, uzavřenou mezi obcí Slezské Rudoltice a firmou Stavby LENDO,
Lukáš Sitař, Horní 1054/10, 794 01 Krnov, IČ 87066203. Předmětem plnění této smlouvy je demontáž
stávající krytiny, dodávka a montáž nové střešní krytiny na budově bývalého obecního úřadu č.p.85.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
9/21-2014 Smlouvy o dílo č. 14000 a Smlouvy o dílo č. 13106 uzavřenou mezi obcí Slezské Rudoltice
a paní Elenou Čipcovou – STAVEBNÍ DIVIZE, Horní 1054/10, 794 01 Krnov, IČ 47661101.
Předmětem plnění je zhotovení venkovního soklu a nové podchycení trámů a s jejich částečnou
výměnou, na budově bývalého obecního úřadu č.p.85
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
10/21-2014 cenovou nabídku společnosti MSEM, a.s., Collo louky 126, 738 02 Frýdek – Místek, IČ
64610080, týkající se obnovy kabelového rozvodu pro veřejné osvětlení v centru obce. Plánované
náklady činí dle předložené nabídky 44.142 ,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Usnesení bylo schváleno

4

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO souhlasí:
11/21-2014 se zařazením správního území obce Slezské Rudoltice do územní působnosti MAS Rozvoj
Krnovska, o.p.s. na období 2014 – 2020.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
12/21-2014 dohodu o partnerství mezi příjemcem dotací Mikroregionem – Sdružení obcí Osoblažska a
partnerem projektu obcí Slezské Rudoltice při realizaci projektu „ Naučná stezka – kostely Osoblažska
III., IV. a V. etapa. Výstupem projektu bude umístění mobiliáře (informační tabule, lavička, stojan na
kola) u kostela sv. Jiří v obci Pelhřimovy. Projekt je financován z Fondu mikroprojektů Euroregionu
Praděd. Náklady projektu činí 49.160,- Kč, vratka obci činí 41.750,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Zdrželi se

Proti 0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
13/21-2014 cenovou nabídku na vyhotovení 3 paré finální verze „Strategického plánu rozvoje obce
Slezské Rudoltice na období 2014 – 2030“, ve prospěch Ing. Jany Dvořákové, Synkov 85, IČ 017
64 349.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
14/21-2014 vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dotačního projektu
„Přístupová cesta k zámeckému parku“. Za členy hodnotící komise, která bude zároveň komisí pro
otevírání obálek u této zakázky jmenuje S.Zembu, E.Skupiena, B.Kostihu 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
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

8

Proti

Usnesení bylo schváleno

5

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
15/21-2014 vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu projektu „Výměna
plastových oken a dveří – bytové domy č.p. 27, 28, 41“. Za členy hodnotící komise, která bude
zároveň komisí pro otevírání obálek u této zakázky jmenuje T. Zembu, M.Šamaje, P.Pargače a jako
náhradníka S. Zembu 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

8

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
16/21 – 2014 realizaci opatření v rámci projektu „Revitalizace obecní zeleně ve Slezských Rudolticích
III. etapa“ realizovaného na parcelách v majetku obce Slezské Rudoltice, p.č. 15/11 – zastavěná
plocha a nádvoří, p.č. 22/2 – zahrada, p.č. 22/1 – zahrada, 22/4 – ost. plocha, vše v katastru Ves
Rudoltice, dále na p.č. 156/7 – trvalý travní porost v k.ú. Městys Rudoltice, dále v k.ú. Koberno na p.č.
857/1 – ost. plocha, p.č. 22 – zahrada, p.č. 35 – zast. plocha a nádvoří a p.č. 21 zast. plocha a nádvoří.
Žádost na dotační projekt bude podán do 58. výzvy OPŽP, oblasti podpory 6.5. Podpora regenerace
urbanizované krajiny. Zastupitelstvo obce souhlasí se zajištěním udržitelnosti výsledků realizace po
dobu 10 let od ukončení projektu. Projekt na své náklady provede spolek HARTA, Vaškova 805/2,
790 01 Jeseník
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
2) Účetní závěrka obce Slezské Rudoltice za rok 2013, Závěrečný účet obce Slezské Rudoltice
za rok 2013, Návrh na vyřazení majetku z provedené inventarizace k 31. 12. 2013
Starosta seznámil zastupitele s uvedenými materiály. Požádal o jejich schválení.
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
17/21-2014 s celoročním hospodařením obce Slezské Rudoltice za rok 2013 bez výhrad
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Usnesení bylo schváleno

6

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
18/21-2014 závěrečný účet obce Slezské Rudoltice za rok 2013 dle předloženého materiálu
Výsledek hlasování: Pro

8

Zdrželi se

Proti 0

0

Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
19/21-2014 účetní závěrku obce Slezské Rudoltice za rok 2013
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
20/21-2014 předložený návrh na vyřazení majetku obce Slezské Rudoltice z provedené inventarizace
k 31. 12. 2013
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
3) Základní škola a Mateřská škola Slezské Rudoltice
Starosta seznámil zastupitele s těmito materiály základní a mateřské školy: Roční účetní závěrka za
rok 2013, Hospodařením za rok 2013, Zápisem o výsledku inventarizace ke dni 31. 12. 2013 a
Návrhem na vyřazení majetku v ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice, příspěvkové organizaci. Starosta navrhl,
aby zisk z výsledku hospodaření ve výši 57.632,13 Kč byl vrácen zřizovateli dle předloženého návrhu.
Zastupitelům byl předložen materiál – Provoz MŠ o jarních prázdninách (přerušen provoz v době od
10. 3. – 14. 3. 2014) a materiál Vyúčtování pojistné události z června 2013. Dále byla zastupitelům
předložena Úprava rozpočtu na rok 2014 pro ZŠ a MŠ č. 1. Tato je předkládána z důvodu
předpokládané značné úspory spotřeby elektrické energie, která nebyla zohledněna v návrhu rozpočtu
na rok 2014. Náklady na elektrickou energii a topení jsou navrženy jako účelový příspěvek ve výši
283 800,- Kč. Tato položka bude vyúčtována k 31. 12. 2014 dle vyúčtování ČEZ za rok 2014 a nebude
vstupovat do hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2014.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
21/21 - 2014 materiál Provoz mateřské školy o jarních prázdninách a materiál Vyúčtování pojistné
události z června 2013.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

Usnesení bylo schváleno
7

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
22/21-2014 celoroční hospodaření Základní školy a Mateřské školy Slezské Rudoltice za rok 2013 s
vrácením hospodářského výsledku ve výši 57 632,13 Kč a částky 42 032,87 Kč, za vyúčtování úspory
elektrické energie Základní školy a Mateřské školy Slezské Rudoltice (99 665,- Kč) zřizovateli – obci
Slezské Rudoltice dle předloženého návrhu, roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy
Slezské Rudoltice za rok 2013, inventarizaci ke dni 31.12.2013 provedenou v Základní škole a
Mateřské škole Slezské Rudoltice a Návrh na vyřazení majetku v ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
23/21-2014 úpravu rozpočtu na rok 2014 pro ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice č. 1 dle předloženého
materiálu
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
4) Bytová problematika
Starosta obce seznámil zastupitele se stavem bytového fondu obce. Konstatoval, že v souladu s
Pravidly pro přidělování bytů v majetku obce nebyla k datu 30. 11. 2013 evidována žádost o
mimořádné přidělení bytu majetku obce. Zastupitelům byly předloženy žádosti paní
Marynčákové a paní Horváthové o výměnu bytu, obě z důvodů zdravotních. Starosta
upozornil případné zájemce z řad občanů Slezských Rudoltic ve věku nad 70 let, že
pravděpodobně v měsíci dubnu 2014 dojde ke kolaudaci budovaných sociálních bytů. Žádosti
jsou průběžně přijímány na obecním úřadě. V případě, že se nepodaří obsadit budované byty
místními občany, bude obec tyto byty obsazovat občany okolních obcí.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
24/21 - 2014 výměnu bytu č. 5 na čp. 27 ve Slezských Rudolticích za volný byt č. 2 na čp. 27 ve
Slezských Rudolticích paní Aleně Marynčákové nar.,
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
25/21 - 2014 výměnu bytu č. 7 na čp. 7 za jiný volný byt v přízemí v majetku obce paní Terezii
Horváthové nar.
Výsledek hlasování:

Pro

0

Proti

8

Usnesení nebylo schváleno
8

Zdrželi se 0

5) Revizní zprávy č. 3, 4/2013 DSO Voda svazek obcí
Starosta obce seznámil zastupitele se Revizními zprávami č. 3, 4/2013 DSO Voda svazek obcí
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
26/21-2014 revizní zprávy č. 3, 4/2013 DSO Voda svazek obcí
Výsledek hlasování:

Pro

8

Zdrželi se 0

Proti 0

Usnesení bylo schváleno
6) Veřejně prospěšné práce v roce 2014
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s podmínkami poskytování dotací na veřejně prospěšné
práce v roce 2014. Požádal zastupitele o schválení zřízení 7 míst na období duben – září 2014 a 13
míst na období květen – říjen 2014. Všechna zřízená místa budou plně hrazena (13.000,- Kč
s povinnými odvody) z dotačních peněz ministerstva práce a sociálních věcí.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
27/21 - 2014 zřízení 7 pracovních míst veřejně prospěšných prací na dobu od dubna do září 2014 a 13
pracovních míst na období květen – říjen 2014.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Zdrželi se

Proti 0

0

Usnesení bylo schváleno
7) Aktualizace Strategického plánu rozvoje obce Slezské Rudoltice
Starosta obce seznámil zastupitele s aktualizovaným Strategickým plánem rozvoje obce Slezské
Rudoltice. Tento plán je nadále otevřený a bude jej možno pravidelně aktualizovat.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
28/21 - 2014 aktualizovaný Strategický plán rozvoje obce Slezské Rudoltice pro období 2014 - 2030
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
8) Různé
Starosta obce informoval zastupitele, že Usnesením Krajského soudu v Ostravě byla zapsána obecně
prospěšná společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha, identifikační číslo 00296180. Zastupitelé byli
seznámeni s finančními podmínkami instalace hodin ve věži zámku. Starosta předložil ke schválení
žádost o poskytnutí celoročního příspěvku Studiu STA – multimediální agentura o.p.s. Zastupitelům
byla předložena žádost MUDr. Jana Stejskala z gynekologické ambulance v Osoblaze na zakoupení
přístroje na monitoring srdeční činnosti plodu. Starosta předložil žádost tělovýchovné jednoty o
převod nevyčerpané částky přidělené neinvestiční dotace schváleného rozpočtu roku 2013 tj.
9

nevyčerpané částky 2 262,- Kč z položky „dětský turnaj – pohár, ceny“ do položky „cestovné na
zápasy“. Zastupitelům byl předložen dopis knihovnice Mgr. Řezníčkové o ukončení dohody o
pracovní činnosti na pozici knihovnice k datu 28. 2. 2014. Na základě vyhlášeného výběrového řízení
na toto místo byla doručena pouze 1 žádost o přijetí, a to paní Blanky Skupienové. S novou knihovnicí
bude v týdnu od 2. – 9. 3. 2014 probíhat předání knihovny. Zastupitelé byli seznámeni s aktuálními
změnami v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2014 (novelizace nařízení vlády č.
37/2003 Sb.). Starosta předložil zastupitelům žádost pana Kořínka na zřízení předzahrádky před
restaurací na náměstí. V této souvislosti bude nutné upravit vyhlášku o místních poplatcích – poplatku
za užívání veřejného prostranství. Zastupitelům byla předložena Zpráva o činnosti Sboru
dobrovolných hasičů Slezské Rudoltice za rok 2013
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
29/21 - 2014 poskytnutí celoročního příspěvku Studiu STA – multimediální agentura o.p.s.
Výsledek hlasování:

Pro 1(Skupien)

Proti 6

Zdrželi se 1(Kostiha)

Usnesení nebylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
30/21 - 2014 příspěvek MUDr. Janu Stejskalovi z gynekologické ambulance v Osoblaze na pořízení
přístroje na monitoring srdeční činnosti plodu.
Výsledek hlasování:

Pro 0

Proti

Zdrželi se

8

0

Usnesení nebylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
31/21 - 2014
tělovýchovné jednotě Slezské Rudoltice převod nevyčerpané částky 2 262,- Kč
přidělené neinvestiční dotace schváleného rozpočtu roku 2013 z položky „dětský turnaj – pohár, ceny“
do položky „cestovné na zápasy“.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
32/21 - 2014 informaci o proběhlém výběrovém řízení na místo knihovnice
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

Usnesení bylo schváleno

10

0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
33/21 - 2014 odměnu neuvolněných členů zastupitelstva obce (v souladu s novelou nařízení č.
37/2003 Sb.) od data 1.3.2014 v této výši :
místostarosta : 4.630,- kč
předseda výboru : 1.340,- Kč
člen výboru : 1.030,- Kč
člen ZO bez funkce : 460,- Kč
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
34/21 - 2014 žádost pana Zdeňka Kořínka na zřízení předzahrádky před restaurací U Kořínků na
náměstí ve Slezských Rudolticích. Tato bude zřízena po předchozím zaměření a po konzultaci
s pracovníkem obecního úřadu.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
35/21 - 2014 zprávu o činnosti SDH Slezské Rudoltice za rok 2013
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
9) Rozpočtové opatření obce č. 1/2014
Starosta obce předložil přítomným zastupitelům rozpočtové opatření obce Slezské Rudoltice č. 1/2014
Návrh usnesení
ZO schvaluje
36/21 - 2013
materiálu

rozpočtové opatření obce Slezské Rudoltice č. 1/2014 v členění dle projednávaného

Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Usnesení bylo schváleno

11

Zdrželi se

0

10) Diskuse
Paní Vavříková měla dotaz, zda by se mohlo vybudovat zábradlí u vstupu do obchodu U Kořínků.
Starosta odpověděl, že po nástupu pracovníků VPP bude instalováno zábradlí.
Pan Jurošek se tázal, zda bude instalován kontejner na velkoobjemový odpad u bytového domu č.p. 4
a 6. Dále měl připomínku k umístění popelnic na chodníku u čp. 94. Tyto by měly být umístěny
v přístřešku pro tento bytový dům. Dále požadoval umístění odpadkových košů u chodníku mezi čp. 7
a školou
Paní Bílková se ptala, zda se budou opravovat komíny na bytovém domě čp. 9 ve Slezských
Rudolticích. Starosta odpověděl, že se komíny budou opravovat po ukončení výměny oken a dveří
v následujících letech.
Paní Vavříková upozorňovala na to, že ve sklepě bytového domu na čp. 17 smrdí jímka nebo odpad.
Starosta odpověděl, že v jarních měsících bude kanál vyčištěn.

11) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 18.07 hodin
Zapsala dne 6.3.2014

Jitka Pargačová

Z ručního zápisu přepsal

Ing. Mojmír Pargač

…………………………..

…………………………….

Ing. Mojmír Pargač v.r.

Stanislav Zemba v.r.
místostarosta obce

starosta obce

Ověřovatelé zápisu :

Erich Skupien v.r.

……………………………………

Milan Šamaj

…………………………………….

v.r.
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