Zápis a přijatá usnesení z 24. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 10.9.2014
v kanceláři starosty obce
Přítomni:

dle prezenční listiny
Jitka Pargačová

Zapisovatelka:
Předkladatel návrhů usnesení :

Ing. Mojmír Pargač

Ověřovatelé zápisu : Petr Pargač, Tomáš Zemba
Omluven: Jaroslav Strýček, Erich Skupien
Starosta obce na úvod posledního veřejného zasedání tohoto volebního období seznámil s důvody,
které vedly ke svolání tohoto zasedání. Důvodem je nutnost provedení výběrového řízení na dotační
projekt Operačního programu Životní prostředí „ Sběr a využití BRKO – obec Slezské Rudoltice“.
Konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 zastupitelů a je usnášeníschopné. Zasedání
zastupitelstva zahájil starosta v 17.00 hodin za přítomnosti 9 občanů a předložil návrh programu
jednání. Starosta obce seznámil zastupitele s plněním přijatých usnesení z 23. zasedání ZO.
Konstatoval, že usnesení jsou průběžně plněna.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/24-2014 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:
2/24-2014 plnění usnesení přijatých na 23. 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 o schválení dotace – podpory na projekt ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí na projekt „Sběr a využití
BRKO – obec Slezské Rudoltice“. V rámci tohoto projektu by mělo být zakoupeno svozové nákladní
vozidlo na biologicky rozložitelný odpad (12 t, hydraulická ruka, hák na kontejnery), 5 ks kontejnerů a
drtič - štěpkovač dřevní hmoty. Celkové náklady projektu činí 3.043.150,- Kč s DPH. Podpora ze
strany Státního fondu životního prostředí činí 90%. Zastupitelé byli požádáni o souhlas s přijetím této
dotace. Tento projekt je nutno ještě v roce 2014 finančně realizovat (minimálně 60% zálohové platby).
Je nutné, aby obec v co nejkratší době provedla výběrové řízení na dodavatele a zaslala na fond
podklady pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, po kterém je možno následně provádět platby ze
strany fondu (uzavření pokladny fondu ve 2. polovině měsíce listopadu 2014 do února 2015). Tato
skutečnost je důvodem svolání zastupitelstva obce. Starosta obce zastupitele požádal o souhlas
s vyhlášením výběrových řízení – podlimitních veřejných zakázek, samostatně na dodávku vozidla a
kontejnerů a samostatně na dodávku štěpkovače – drtiče dřevní hmoty. V souvislosti s tímto projektem
byli zastupitelé požádáni o schválení 5 členů hodnotící komise a jejich náhradníků, kteří budou
1

zároveň komisí pro otevírání obálek u obou podlimitních veřejných zakázek. 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.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/24-2014 přijetí podpory na dotační projekt „Sběr a využití BRKO – obec Slezské Rudoltice“ ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4
– zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Cílem dotačního
projektu je dodávka svozového nákladního vozidla na biologicky rozložitelný odpad, 5 ks kontejnerů a
drtiče - štěpkovače dřevní hmoty. Celkové náklady projektu činí 3.043.150,- Kč s DPH. Podpora ze
strany Státního fondu životního prostředí činí 90%.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/24-2014 vyhlášení výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku dotačního projektu „Sběr a
využití BRKO – obec Slezské Rudoltice - vozidlo “ Za členy hodnotící komise, která bude zároveň
komisí pro otevírání obálek u této zakázky, jmenuje Milana Šamaje (náhradník Bronislav Kostiha)
Ericha Skupiena (náhradník Mojmír Pargač), Georgiose Jalamase (náhradník Aleš Libotovský), Petra
Pargače (náhradník Tomáš Zemba), Stanislava Zembu (náhradník Jitka Pargačová) 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:
5/24-2014 vyhlášení výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku dotačního projektu „Sběr a
využití BRKO – obec Slezské Rudoltice - štěpkovač “ Za členy hodnotící komise, která bude
zároveň komisí pro otevírání obálek u této zakázky, jmenuje Milana Šamaje (náhradník Bronislav
Kostiha) Ericha Skupiena (náhradník Mojmír Pargač), Georgiose Jalamase (náhradník Aleš
Libotovský), Petra Pargače (náhradník Tomáš Zemba), Stanislava Zembu (náhradník Jitka Pargačová)
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

Usnesení bylo schváleno
2

0

Zdrželi se

0

2) Závěrečný účet, Zápisy z jednání revizní a účetní a inventarizační komise Dobrovolného
svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
6/24-2014 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok
2013 včetně příloh.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
7/24-2014 Zápisy z jednání revizní, účetní a inventarizační komise Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2013.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

3)

Rozpočtová opatření obce
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními obce 11/2014, 12/2014 (rozpočtová
opatření v limitu schváleném zastupitelstvem obce). Dále bylo předloženo ke schválení rozpočtové
opatření č. 13/2014.

Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
8/24-2014 rozpočtová opatření obce Slezské Rudoltice č. 11/2014, 12/2014, v členění dle
projednávaného materiálu
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
9/24-2014 rozpočtové opatření obce Slezské Rudoltice č. 13/2014 v členění dle projednávaného
materiálu
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

3

0

Zdrželi se

0

4) Diskuse
Paní Bílková se tázala, kdy se začne s opravou silnice do Polska.
Starosta. Dle sdělení správy silnic ze dne 9. 9. se začne koncem měsíce září 2014, obnova komunikace
musí být hotova do konce roku 2014.
Paní Rajnochová se tázala, jestli se bude opravovat i část silnice v Polsku.
Starosta: Po jednání s polskou stranou budou prostředky z polské strany rozpočtovány v říjnu 2014,
stavba by se měla realizovat v jarních měsících 2015
Paní Kociánová se tázala, kdy se opraví odpadová šachta u Heglasů.
Starosta obce informoval přítomné, že do pečovatelských bytů na č. p. 85 se budou nájemníci stěhovat
k 1. 10. 2014.

5) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 17.40 hodin
Zapsala dne 10.9.2014

Jitka Pargačová

Z ručního zápisu přepsal

Ing. Mojmír Pargač

…………………………..

…………………………….

Ing. Mojmír Pargač v.r.

Stanislav Zemba v.r

starosta obce

Ověřovatelé zápisu:

místostarosta obce

Petr Pargač v.r.

……………………………………

Tomáš Zemba v.r.

…………………………………….
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