Zápis a přijatá usnesení z 23. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 30.7.2014
v kanceláři starosty obce
Přítomni:

dle prezenční listiny

Zapisovatelka:

Jitka Pargačová

Předkladatel návrhů usnesení :

Ing. Mojmír Pargač

Ověřovatelé zápisu :

Tomáš Zemba, Milan Šamaj

Omluven: G.Jalamas

Neomluven: J.Strýček

Starosta obce na úvod posledního veřejného zasedání tohoto volebního období konstatoval, že
zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 zastupitelů a je usnášeníschopné. Zasedání zastupitelstva zahájil
starosta v 17.00 hodin za přítomnosti 1 občana a předložil návrh programu jednání. Starosta obce
seznámil zastupitele s plněním přijatých usnesení z 22. zasedání ZO. Konstatoval, že usnesení jsou
průběžně plněna. Doporučil, aby problematiku směny pozemků za skládku odpadů, ceny žetonů pro
svoz odpadů, řešení případné koupě bytového domu čp. 116, 117 a budoucnosti úzkorozchodné dráhy
řešilo zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/23-2014 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:
2/23-2014 plnění usnesení přijatých na 22. 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
„Revitalizace a zpřístupnění okolí pečovatelského domu ve Slezských Rudolticích“. Zastupitelé
byli požádáni o schválení nabídky, která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to
nabídka uchazeče Vendulka Caisbergerová, Českých Legií 123/6, 793 95 Město Albrechtice, IČ
71931511. Zastupitelům byla předložena ke schválení Smlouva o dílo s vítězným uchazečem.
Realizace této akce bude probíhat v měsících červenec a srpen 2014. Zastupitelům byl předložen ke
schválení návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje výše uvedeného
projektu. Dále byli zastupitelé seznámeni se zprávou komise o posouzení a hodnocení nabídek
dotačního projektu „Obnova dětského hřiště ve Slezských Rudolticích“. Zastupitelé byli požádáni o
schválení nabídky, která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to nabídka uchazeče
FLORA SERVIS s.r.o., Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, IČ 28341627. Realizace této akce
bude probíhat v měsíci srpnu 2014. Zastupitelům byla předložena ke schválení Smlouva o dílo
s vítězným uchazečem. Dále byli zastupitelé seznámeni se zprávou komise o posouzení a hodnocení
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nabídek dotačního projektu „Kaple Koberno – stavební úpravy“. Zastupitelé byli požádáni o
schválení nabídky, která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to nabídka uchazeče
Vendulka Caisbergerová, Českých Legií 123/6, 793 95 Město Albrechtice, IČ 71931511.
Realizace této akce bude probíhat v měsících srpen a září 2014. Zastupitelům byla předložena ke
schválení Smlouva o dílo s vítězným uchazečem. Dále byli zastupitelé informování o schválení dotace
a byli požádáni o přijetí podpory na dotační projekt „Energetické úspory domu služeb Slezské
Rudoltice“ ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Cílem dotačního projektu je 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. V souvislosti s tímto projektem 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. Realizace tohoto projektu je plánována na jarní měsíce
roku 2015. V souvislosti s tímto projektem požádal starosta o schválení Smlouvy o dílo se
zpracovatelem projektové dokumentace pro účely stavebního řízení a provedení stavby – společností
ARAGON ELL s.r.o., Heřmanice 69, 509 01 Nová Paka. Dále byli zastupitelé informování o
plánované rekonstrukci silnice III. třídy v majetku kraje. Půjde o rekonstrukci 2 km úseku ve směru
ke státní hranici, od náměstí po křižovatku na Hrozovou a Pelhřimovy. Kromě asfaltového povrchu
budou obnoveny příkopy s propustky a sjezdy. Plánovaná investice činí 7.000 000,- Kč. Komunikace
by měla být rekonstruována v měsíci září 2014. Dále byli zastupitelé informováni o akceptaci žádosti
o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí na
projekt „Sběr a využití BRKO – obec Slezské Rudoltice“ (svozové vozidlo, kontejnery, drtič –
3.043.150,- Kč s DPH). V souvislosti s tímto projektem požádal o schválení nabídky – objednávky ve
prospěch Ing. Jany Dvořákové, Synkov 85, 516 01, která tento projekt na SFŽP podávala. Dále byli
zastupitelé požádáni o schválení Smlouvy o přenechání věci a následném darování pro projekt
„Nakládání s BRO na Osoblažsku II.“ (kompostéry). Dále byli zastupitelé informování o důvodech,
které vedly ke zdržení projektů jednotlivých etap revitalizace zámeckého parku. Obec v současné době
vede jednání o změně příjemce dotace již schválených etap v rámci 50. výzvy OPŽP (II., III., IV.) ze
strany Státního fondu životního prostředí. Celý proces je konzultován s právním odborem Státního
fondu životního prostředí. Snahou je, aby novým příjemcem již schválených dotací byla místo
sdružení Ekotrend obec Slezské Rudoltice, na jejichž pozemcích mají být tyto dotační tituly
realizovány. Starosta požádal zastupitele o schválení tohoto postupu. Celkové náklady těchto etap činí
3.568.617,- Kč s DPH.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
3/23-2014 zprávu komise o posouzení a hodnocení podaných nabídek k veřejné zakázce „Revitalizace
a zpřístupnění okolí pečovatelského domu ve Slezských Rudolticích“
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Usnesení bylo schváleno

2

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/23-2014 v souladu s § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci veřejné zakázky – dotačního projektu „Revitalizace a zpřístupnění
okolí pečovatelského domu ve Slezských Rudolticích“ uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější, a to Vendulka Caisbergerová, Českých Legií 123/6, 793 95 Město
Albrechtice, IČ 71931511.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/23-2014 Smlouvu o dílo č. 07/2014 ze dne 25. 6. 2014 uzavřenou mezi obcí Slezské Rudoltice a
Vendulkou Caisbergerovou, Českých Legií 123/6, 793 95 Město Albrechtice, IČ 71931511 na
zhotovitele dotačního projektu „Revitalizace a zpřístupnění okolí pečovatelského domu ve
Slezských Rudolticích“
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
6/23-2014 zprávu komise o posouzení a hodnocení podaných nabídek k veřejné zakázce na dotační
projekt „Obnova dětského hřiště ve Slezských Rudolticích“
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
7/23-2014 v souladu s § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci veřejné zakázky – dotačního projektu „Obnova dětského hřiště ve
Slezských Rudolticích“ uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
a to FLORA SERVIS s.r.o., Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, IČ 28341627.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

3

0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
8/23-2014 Smlouvu o dílo č. A328/2014 ze dne 21.7.2014 uzavřenou mezi obcí Slezské Rudoltice a
společností FLORA SERVIS s.r.o., Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, IČ 28341627 na zhotovitele
dotačního projektu „Obnova dětského hřiště ve Slezských Rudolticích“
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
9/23-2014 zprávu komise o posouzení a hodnocení podaných nabídek k veřejné zakázce na dotační
projekt „Kaple Koberno – stavební úpravy“
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
10/23-2014 v souladu s § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci veřejné zakázky – dotačního projektu „Kaple Koberno – stavební
úpravy“ uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to Vendulka
Caisbergerová, Českých Legií 123/6, 793 95 Město Albrechtice, IČ 71931511.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
11/23-2014 Smlouvu o dílo č. 08/2014 ze dne 29.7.2014 uzavřenou mezi obcí Slezské Rudoltice a
Vendulkou Caisbergerovou, Českých Legií 123/6, 793 95 Město Albrechtice, IČ 71931511 na
zhotovitele dotačního projektu „Kaple Koberno – stavební úpravy“
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
12/23-2014 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotačního programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“ na projekt „Revitalizace a
zpřístupnění okolí pečovatelského domu ve Slezských Rudolticích“
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti 0

Usnesení bylo schváleno
4

Zdrželi se 0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
13/23-2014 přijetí podpory na dotační projekt „Energetické úspory domu služeb Slezské Rudoltice“
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Cílem
dotačního projektu je 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
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
14/23-2014 vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dotačního projektu
„Energetické úspory domu služeb Slezské Rudoltice“ Za členy hodnotící komise, která bude
zároveň komisí pro otevírání obálek u této zakázky jmenuje M.Šamaje E.Skupiena, G.Jalamase a
jako náhradníka B. Kostihu 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

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
15/23-2014 Smlouvu o dílo č. AR-05/2014 ze dne 6.4.2014 uzavřenou mezi obcí Slezské Rudoltice a
společností ARAGON ELL s.r.o., Heřmanice 69, 509 01 Nová Paka, IČ 28820525 na vypracování
projektové dokumentace dotačního projektu „Energetické úspory domu služeb Slezské Rudoltice“
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
16/23-2014 akceptování žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na dotační projekt „Sběr a využití BRKO – obec Slezské
Rudoltice“
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

5

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
17/23-2014 cenovou nabídku na administraci a podání žádosti o dotaci na projekt „Sběr a využití
BRKO – obec Slezské Rudoltice“, ve prospěch Ing. Jany Dvořákové, Synkov 85, IČ 017 64 349.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
18/23-2014 Smlouvu o přenechání věci a následném darování pro dotační projekt „ Nakládání s BRO
na Osoblažsku II.“. Smlouva upravuje podmínky, za nichž jsou zahradní kompostéry přenechávány
občanům obce.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
19/23-2014 informaci o důvodech, které vedly ke zdržení projektů jednotlivých etap revitalizace
zámeckého parku a pověřuje starostu obce k jednání s právním odborem Státního fondu životního
prostředí o změně příjemce dotace již schválených etap projektů v rámci 50. výzvy OPŽP
(Revitalizace zámeckého parku Slezské Rudoltice II., III. a IV. etapa) ze strany Státního fondu
životního prostředí. Snahou je, aby novým příjemcem již schválených dotací byla místo sdružení EKO
TREND o.s. Vidnava obec Slezské Rudoltice, na jejichž pozemcích mají být tyto dotační tituly
realizovány. Celkové náklady těchto etap činí 3.568.617,- Kč s DPH.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
2) Závěrečný účet Voda – svazek obcí za rok 2013
Starosta předložil k nahlédnutí materiál – závěrečný účet Voda – svazek obcí, schválený valnou
hromadou společnosti dne 30. 6. 2014
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
20/23-2014 schválený závěrečný účet Voda – svazek obcí za rok 2013
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

6

0

Zdrželi se

0

3) Rozpočtový výhled obce na roky 2017 – 2019
Starosta seznámil zastupitele s uvedeným materiálem a požádal o jeho schválení.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
21/23-2014 rozpočtový výhled obce Slezské Rudoltice na roky 2017 – 2019
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
4) Různé
Starosta obce předložil ke schválení záměr pronájmu nebytových prostor v prostorách přízemí
bytového domu ve Slezských Rudolticích čp. 8 na stavební parcele č. 5 – zast. plocha, v k.ú. Městys
Rudoltice (prostory bývalé prodejny – masny). Záměr pronájmu byl řádně zveřejněn na úřední desce a
e-desce obecního úřadu. Dále byli zastupitelé požádáni o schválení nájemní smlouvy mezi obcí
Slezské Rudoltice a Sdružením dobrovolných hasičů Slezské Rudoltice na výše uvedené prostory.
Dále byli zastupitelé seznámeni s materiálem - Plnění plánu Základní školy a Mateřské školy Slezské
Rudoltice za období 01.2014 – 06.2014. Dále byla zastupitelům předložena žádost paní Evy Johnové o
snížení dlužné částky za nájemné v obecním bytě (44.511,- Kč) započtením hodnoty rekonstruovaných
podlah ze strany bývalé nájemkyně. Zastupitelů byla předložena cenová kalkulace nákladů paní
Johnové na realizaci podlah v bytě č. 9 na č. p. 4 ve Slezských Rudolticích. Starosta navrhl, aby
dlužná částka 44.511,- Kč byla jako projev dobré vůle ponížena o částku 15.000,- Kč tj. poměrné části
hodnoty realizovaných podlah.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
22/23-2014 záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 32,16 m2 v prostorách přízemí bytového
domu ve Slezských Rudolticích čp. 8 na stavební parcele č. 5 – zast. plocha, v k.ú. Městys Rudoltice
(prostory bývalé prodejny – masny).
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
23/23-2014 návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 32,16 m2 v prostorách přízemí
bytového domu ve Slezských Rudolticích čp. 8 na stavební parcele č. 5 – zast. plocha, v k.ú. Městys
Rudoltice (prostory bývalé prodejny – masny) mezi obcí Slezské Rudoltice a Sdružením dobrovolných
hasičů Slezské Rudoltice.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti 0

Usnesení bylo schváleno

7

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
24/23 – 2014 materiál – Plnění plánu Základní školy a Mateřské školy Slezské Rudoltice za období
01.2014 – 06.2014.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Zdrželi se 0

Proti 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
25/23-2014 bývalému nájemci obecního bytu - paní Evě Johnové, jako projev dobré vůle, snížení
dlužné částky na nájemném 44.511,- Kč o částku 15.000,- Kč za provedené rekonstrukce podlah
v bytě č. 9 na č. p. 4 ve Slezských Rudolticích
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

1 (T.Zemba)

Usnesení bylo schváleno

5) Rozpočtová opatření obce
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními obce 7/2014, 8/2014, 9/2014 (rozpočtová
opatření v limitu schváleném zastupitelstvem obce). Dále bylo předloženo ke schválení rozpočtové
opatření č. 10/2014.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
26/23 - 2014 rozpočtová opatření obce Slezské Rudoltice č. 7/2014, 8/2014, 9/2014 v členění dle
projednávaného materiálu
Výsledek hlasování: Pro
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Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
27/23 - 2014
materiálu

rozpočtové opatření obce Slezské Rudoltice č. 10/2014 v členění dle projednávaného

Výsledek hlasování: Pro
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Proti

0

Usnesení bylo schváleno
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Zdrželi se 0

6) Diskuse
Starosta obce poděkoval stávajícím zastupitelům obce za práci ve volebním období 2010 – 2014.

7) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 18.00 hodin
Zapsala dne 30.7.2014

Jitka Pargačová

Z ručního zápisu přepsal

Ing. Mojmír Pargač

…………………………..

…………………………….

Ing. Mojmír Pargač v.r.

Stanislav Zemba v.r.
místostarosta obce

starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Zemba
Milan Šamaj

v.r

……………………………………

v.r.

…………………………………….
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