Zápis a přijatá usnesení z 2. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 16.12.2010
v kanceláři obecního úřadu
Přítomni:

dle prezenční listiny

Zapisovatelka:

Jitka Pargačová

Předkladatel návrhů usnesení :

ing. Mojmír Pargač

Ověřovatelé zápisu :

Stanislav Zemba, Martina Jalamasová

Omluveni :

Oldřich Křemen, Georgios Jalamas

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta v 17.00 hodin za přítomnosti 10 občanů a předloţil návrh
programu jednání., doplněného nově o body č. 16 Zámek, bod č. 17. Doplnění členů výborů obce , bod
č.18 Změny v odměňování členů zastupitelstva obce a bod č. 19 Různé. Zastupitelka pí. Jalamasová
navrhla samostatný bod – Rozpočtové opatření obce č. 6/2010 zařadit jako předposlední bod programu
veřejného zasedání.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/2-2010

program zasedání dle předloţených návrhů

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

1) Kontrola plnění usnesení
Kontrolou uloţených usnesení bylo zjištěno jejich plnění
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí :
2/2-2010 plnění usnesení, uloţených na posledním zasedání ZO.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

2) Dotace – dotační tituly
Starosta obce informoval ZO o podaných ţádostech o dotace z rozpočtu MSK, programu podpory
obnovy a rozvoje venkova MSK kraje :
a) rekonstrukce komínů obytných budov, předpokládané náklady 800.000,-Kč, uznatelné
náklady ve výši 520.000,- Kč, spoluúčast obce 280.000,- Kč.
b) rekonstrukce chodníků – společný projekt Mikroregionu SOO
c) realizace projektu „dětských hřišť“ v obcích Mikroregionu Krnovsko
Dále informoval o přípravě ţádosti na čerpání dotace z programu MSK kraje – dotačního titulu na
přípravu projektové dokumentace u projektů vedoucích ke sníţení znečištění odpadních vod. V obci
Slezské Rudoltice projektu odkanalizování centrální části obce, spojené s výstavbou čističky
odpadních vod. Starosta rovněţ informoval o zapojení do projektu Mikroregionu Krnovsko – vydání
kulturních kalendářů na rok 2011 a informoval o vydání publikace „Osoblaţsko oknem úzkokolejky“
související s projektem Mikroregionu OSO „S loupeţníkem Hotzenplotzem krajem Osoblaţska“.
Informoval rovněţ o návrhu Smlouvy o výpůjčce pozemků p. č. 1180/5 v k.ú. Ves Rudoltice a p.č.
1174/1 v k.ú. Ves Rudoltice Mikroregionu – sdruţení obcí Osoblaţska, na kterých bude realizována
stavba odpočívadel v rámci projektu „Odpočívadla pro návštěvníky a mobilní podium“ z dotačního
programu MSK kraje. Informoval rovněţ o nutnosti vyhlášení veřejné zakázky na vybavení
multifunkčního areálu a veřejné zakázky na dodávku počítačového vybavení v rámci projektu
Multifunkční areál Slezské Rudoltice – počítačové vybavení.

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/2-2010 podání ţádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK kraje, programu obnovy venkova:
a) rekonstrukce komínů obytných budov, předpokládaná výše dotace 800.000,-Kč, uznatelné
náklady ve výši 520.000,- Kč, spoluúčast obce 280.000,- Kč, za obec podáno prostřednictvím
manaţerky Mikroregionu SOO
b) rekonstrukce veřejných prostranství - chodníků – společný projekt Mikroregionu SOO
c) realizace projektu „dětských hřišť“ v obcích Mikroregionu Krnovsko
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/2-2010
podání ţádosti na čerpání dotace z programu MSK kraje, programu na přípravu
projektové dokumentace u projektů vedoucích ke sníţení znečištění odpadních vod.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/2-2010
rok 2011.

zapojení obce do projektu Mikroregionu Krnovsko – vydání kulturních kalendářů na

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
6/2-2010 prodej knihy „Osoblaţsko oknem úzkokolejky“ za cenu 180,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
7/2-2010 výpůjčku pozemků p.č. 1180/5 v k.ú. Ves Rudoltice a p.č. 1174/1 v k.ú. Ves Rudoltice
Mikroregionu – Sdruţení obcí Osoblaţska pro realizaci projektu MSK kraje „Odpočívadla pro
návštěvníky a mobilní podium“
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO ukládá
8/2-2010 starostovi obce vyhlášení veřejné zakázky pro projekt Multifunkční areál Slezské Rudoltice
– vybavení v termínu do 31.1.2011, stanoví jako jediné kritérium pro výběr uchazeče výši nabídkové
ceny a jmenuje za členy hodnotící komise, která bude zároveň komisí pro otevírání obálek M.Pargače,
S. Zembu, G.Jalamase. Jako náhradníka jmenuje ZO M.Šamaje
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 1 (Šamaj)

Návrh usnesení
ZO ukládá
9/2-2010 starostovi obce vyhlášení veřejné zakázky pro projekt Multifunkční areál Slezské –
počítačové vybavení v termínu do 31.1.2011, stanoví jako jediné kritérium pro výběr uchazeče výši
nabídkové ceny a jmenuje za členy hodnotící komise, která bude zároveň komisí pro otevírání obálek
M.Pargače, T.Zembu, O.Křemena. Jako náhradníka jmenuje ZO J.Strýčka
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 1 (Strýček)

3) Rozpočet obce na rok 2011
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2011.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
10/2-2010 rozpočet obce na rok 2011 v členění dle projednávaného materiálu.
Výsledek hlasování:

4)

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Rozpočty DSo – Voda Třemešná, rozpočtu Mikroregionu Krnovsko, rozpočtového výhledu
Mikroregionu Krnovsko, rozpočtu Mikroregionu – Sdruţení obcí Osoblaţska na rok 2011.

Starosta seznámil zastupitele se schválenými rozpočty dobrovolných svazků obcí. Starosta obce
informoval o změnách v představenstvu DSO – Voda (místopředseda ing.Pargač), změnách
v orgánech Mikroregionu Krnovsko (revizní komise ing.Pargač)
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
11/2-2010
rozpočty DSo – Voda Třemešná, rozpočtu Mikroregionu Krnovsko, rozpočtového
výhledu Mikroregionu Krnovsko, rozpočtu Mikroregionu – Sdruţení obcí Osoblaţska na rok 2011
Výsledek hlasování:

5)

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Plán účetních odpisů ZŠ a MŠ, plnění plánu ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice k 30.9.2010

Starosta obce seznámil zastupitele s plánem účetních odpisů ZŠ a MŠ a splněním plánu ZŠ a MŠ
Slezské Rudoltice ke dni 30.9.2010
Návrh usnesení
ZO schvaluje :
12/2-2010 plán účetních odpisů ZŠ a MŠ, plnění plánu ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice k 30.9.2010
Výsledek hlasování:

6)

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Plán rozpočtu sociálního fondu na rok 2011

Starosta obce seznámil zastupitele s plánem rozpočtu sociálního fondu na rok 2011.

Návrh usnesení
ZO bere na vědomí :
13/2-2010 plán rozpočtu sociálního fondu na rok 2011
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

7) Inventarizace majetku a závazků obce ke dni 31.12.2010
Zastupitelům byl předloţen příkaz starosty obce k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke
dni 31.12.2010. zastupitelé byli seznámeni se sloţením inventarizačních komisí.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
14/2-2010 příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku a závazků obce ke dni 31.12.2010.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

8) Pořadník na byty ve vlastnictví obce na 1.pololetí 2011, bytová problematika
Starosta obce seznámil ZO se seznamem ţadatelů o přidělení bytů a s pořadníkem pro přidělování
bytů v majetku obce pro 1. pololetí roku 2011 a se seznamem ţadatelů o mimořádné přidělení bytu.
Zastupitelé rovněţ projednali ţádost p. Skupiena o výměnu bytu, ţádosti o přechodu nájmů bytů,
ţádost o povolení rekonstrukce bytu v majetku obce
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
15/2-2010 pořadníky na byty ve vlastnictví obce na 1. pololetí roku 2011 dle předloţeného návrhu
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 1 (Strýček)

Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
16/2-2010 seznam ţadatelů o mimořádné přidělení bytů v majetku obce
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
17/2-2010 provedení rekonstrukce bytu v majetku obce p. Pavolu Pupíkovi v rozsahu uvedeném
v ţádosti (výměna oken a provedení rekonstrukce koupelny)
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
18/2-2010 přechod nájmu bytu č. 5 v bytovém domě č.p. 4 nájemce p. Zdeňky Tichavské na pana
Milana Štefánku ke dni 1.1.2011
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
19/2-2010 přechod nájmu bytu č. 5 v bytovém domě č.p. 6 ze stávajícího nájemce p. Janišové na p.
Dědka ke dni 1.1.2011
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

ZO projednalo ţádost p. Vojtěcha Voltemara o přednostní přidělení volného bytu v majetku obce a
ţádost p. Petra Skupiena o výměnu bytu za uvolněný byt č. 4 v bytovém domě č.p. 8.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
20/2-2010 ţádost o výměnu bytu nájemce Petra Skupiena za uvolněný byt č. 4 v bytovém domě č.p.
8 po provedení rekonstrukce elektroinstalace
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
21/2-2010 z důvodu tíţivé rodinné situace přednostní přidělení volného bytu ve vlastnictví obce pro p.
Vojtěcha Voltemara
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Návrh na usnesení
ZO bere na vědomí:
22/2-2010 ţádost p. Václavy Barabášové o přednostní přidělení obecního bytu s tím, ţe se jí nebude
nadále zabývat, jelikoţ byl byt přidělen druhovi Vojtěchu Voltemarovi s podmínkou, aby p.
Barabášová z tohoto důvodu ţádost stáhla
Výsledek hlasování:

9)

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Ţádosti občanů

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s došlými ţádostmi občanů. Opětovně se zastupitelstvo
zabývalo ţádostí pana JUDr. Ladislava Biedroně o prodej části pozemku na p.č. 1564/12 v k.ú. Ves
Rudoltice a nově ţádostí pana Josefa Štěpanovského o zachování přístupové cesty k domu č.p. 133.
ZO k posouzení stávajícího stavu a případného stavu po odprodeji části pozemku na p.č. 1564/12
v k.ú. Ves Rudoltice ustanovilo tříčlennou komisi. Výstupy této komise budou podkladem pro vydání
konečného stanoviska zastupitelstva obce na následujícím veřejném zasedání ZO.

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
23/2-2010 ustanovení komise ve sloţení ing.Pargač, S. Zemba, P. Pargač k posouzení stávajícího
stavu a případného stavu u přístupové cesty k domu č.p. 133 po odprodeji části pozemku na p.č.
1564/12 v k.ú. Ves Rudoltice. Výstupy komise budou podkladem pro vydání konečného stanoviska na
následujícím veřejném zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:

10)

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Delegace zástupce obce do pracovní skupiny „Rodiny s dětmi, mládeţ a osoby ohroţené
sociálním vyloučením.

ZO se opětovně zabývalo ţádostí obce Osoblaha o delegování zástupce do pracovní skupiny „Rodiny
s dětmi, mládeţ a osoby ohroţené sociálním vyloučením“
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
24/2-2010 nedelegovat zástupce obce Slezské Rudoltice do pracovní skupiny „Rodiny s dětmi,
mládeţ a osoby ohroţené sociálním vyloučením“
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

11) Dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor – p. Pawlas
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s důvody, které vedly k uzavření dodatků ke smlouvám o
pronájmu nebytových prostor u nájemce p. Pawlase. Důvodem uzavření těchto dodatků je fakturace za
elektrickou energii a vodu přímo nájemci objektu vinárny, nikoliv prostřednictvím obce.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
25/2-2010 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.5.2006 a dodatku
č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 30 ze dne 31.12.2004 s nájemcem panem Lukášem
Pawlasem.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

12) Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2010
Starosta obce seznámil zastupitele se Zápisem o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
v roce 2010.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
26/2-2010 zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2010.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

13) Ţádost hasiči
Starosta předloţil zastupitelstvu ţádost hasičů o darování ţelezného šrotu ze dvora obecního úřadu a
šrotu umístěného v objektu zámku.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
27/2-2010 darování nepotřebného ţelezného šrotu hasičům.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

14) Ţádost o příspěvek – pan Pitera
Zastupitelstvo obce projednalo ţádost pana Pitery o poskytnutí příspěvku ve výši 25.000,- Kč na
zajištění akce 6. ročníku dechových hudeb ve Slezských Rudolticích v měsíci srpnu 2011.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
28/2- 2010
příspěvek ve výši 25.000,- Kč panu Piterovi k zajištění akce – 6. ročníku dechových
hudeb ve Slezských Rudolticích. Poskytnutí příspěvku je podmíněno předloţením podrobného
itineráře dané akce včetně rozepsání jednotlivých poloţek, na které se daný příspěvek pouţije.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

15) Zámek
Starosta obce informoval zastupitele o jednáních s případnými zájemci o koupi rudoltického zámku.
Navrhl, aby k samotné problematice zámku proběhlo samostatné pracovní zasedání zastupitelstva
v měsíci lednu 2011.
16) Doplnění členů výborů zastupitelstva obce
Předsedové výborů zastupitelstva obce seznámili zastupitele se svými návrhy na doplnění chybějících
členů výborů zastupitelstva.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
29/2-2010

doplnění kontrolního výboru o členy : Alenu Glejtkovou a Martina Glejtka

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
30/2-2010

doplnění výboru pro sport o členy : Milana Šamaje a Jiřího Vendolského

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
31/2-2010
doplnění výboru pro kulturu o členy: Martinu Jalamasovou, Blanku Skupienovou,
Natašu Křemenovou, Marii Pšenčíkovou ml., Dagmar Peters a Marii Zembovou ml.
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

Zdrželi se 1 (Jalamasová)

0

17) Změny v odměňování členů zastupitelstva obce
Starosta obce informoval zastupitele o novele Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, kterou vláda schválila dne 7.12.2010 svým usnesením č. 891.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
32/2-2010 odměnu členů zastupitelstva obce poskytovanou ode dne 1.1.2011 v následující výši :
starosta

:

dle novelizovaného Nařízení vlády č. 37/2009 Sb.

místostarosta

:

4.398,- Kč

předsedy výboru

:

1.273,- Kč

člena výboru

:

979,- Kč

člen ZO bez funkce :

437,- Kč

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

18) Rozpočtové opatření obce č. 6/2010
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 6/2010.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
33/2-2010 rozpočtové opatření obce č. 6/2010 v členění dle projednávaného materiálu.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

19) Různé
Starosta obce informoval zastupitele o jednání na Územním odboru policie v Bruntále – plk.
Tkadlečkem Jednání se zúčastnil společně se starostou obce Osoblaha z iniciativy Mikroregionu SOO.
Cílem schůzky bylo získat informace o činnosti policie po podstatném seškrtání jejich výdajů na rok
2011 a prověřit moţnosti poskytnutí příspěvku ze strany obcí Z iniciativy Mikroregionu SOO vzešel
poţadavek na jednotlivé obce mikroregionu, aby zváţili z důvodu omezení těchto prostředků,
poskytnutí mimořádného příspěvku pro Obvodní oddělení policie v Městě Albrechticích. Peníze by
měly být pouţity výhradně k posílení hlídkové činnosti v regionu Osoblaţska. Dále starosta obce
informoval o ţádosti TJ Slezské Rudoltice o převod finančních částek mezi jednotlivými poloţkami
neinvestiční dotace. Dále starosta přítomné zastupitele informoval o problematice psího útulku ve
Slezských Pavlovicích ve vztahu k 3 psům zde umístěným za obec Slezské Rudoltice. Upozornil na
vysoké náklady, které obec s umístěním těchto psů v útulku vynakládá. Navrhl, aby občanům obce,

kteří si prokazatelně vyzvednou do své péče tyto psy, byla jako příspěvek vyplacena jednorázová
částka na zajištění krmení a uhrazen poplatek útulku.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
34/2-2010 jednorázový příspěvek v roce 2011 jako jednorázový finanční dar ve prospěch Obvodního
oddělení policie ve Městě Albrechticích na posílení hlídkové činnosti v katastru obcí Osoblaţska, o
jeho výši bude rozhodnuto v rozpočtovém opatření č. 1/2011
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

1 (P.Pargač)

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
35/2-2010 ţádost předsedy TJ o převod finančních částek mezi jednotlivými poloţkami schválené
neinvestiční dotace
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
36/2-2010
záměr poskytnutí jednorázového finančního příspěvku na zajištění krmení a uhrazení
poplatku za jednoho psa vyzvednutého z útulku pro psy ve Slezských Pavlovicích. Tento příspěvek je
určen pouze pro zájemce, kteří prokazatelným způsobem vyzvednou a zajistí patřičnou péči psům
z útulku, kteří jsou evidovaní na obec Slezské Rudoltice.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Diskuse
p. Štěpanovský se tázal na situaci s přístupovou cestu k jejich domu č.p.133, zda bude přítomen šetření
komise
Starosta : Všichni, kterých se to týká, budou přítomni jednání společně se jmenovanou komisí ZO

Zasedání bylo ukončeno v 18.55 hodin
Zapsala dne 16.12.2010

Jitka Pargačová

Z ručního zápisu přepsal

ing. Mojmír Pargač

……………………

………………………..

ing. Mojmír Pargač

Stanislav Zemba
místostarosta obce

starosta obce

Ověřovatelé zápisu

Martina Jalamasová

………………….

Stanislav Zemba

………………….

