Zápis a přijatá usnesení z 3. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 2.3.2011
v kanceláři obecního úřadu
Přítomni:

dle prezenční listiny

Zapisovatelka:

Jitka Pargačová

Předkladatel návrhů usnesení :

ing. Mojmír Pargač

Ověřovatelé zápisu :

Petr Pargač, Stanislav Zemba

Omluveni :

Křemen, Šamaj, T. Zemba

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta v 17.00 hodin za přítomnosti 22 občanů a předloţil návrh
programu jednání
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/3-2011

program zasedání dle předloţených návrhů

Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
1) Kontrola plnění usnesení
Kontrolou uloţených usnesení bylo zjištěno jejich plnění
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí :
2/3-2011 plnění usnesení, uloţených na posledním zasedání ZO.
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
2) Dotace – dotační tituly
Starosta obce informoval zastupitele přípravě ţádosti o dotaci z dotačního programu „Operační
program ţivotního prostředí“ prioritní osy 3.1.1 v kombinaci s 3.2.1 – zateplení obvodových stěn MŠ
a ZŠ, výměny oken a dveří, zateplení střechy s výměnou hydroizolace střechy MŠ a ZŠ. Plánovanou
součástí rekonstrukce MŠ a ZŠ je rovněţ instalace 2 tepelných čerpadel voda – země (zemní
kolektory). Termín podání ţádosti v měsíci březnu. Administraci projektu pro obec zajišťuje
společnost IRBOS s.r.o. Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Dále starosta informoval zastupitele o prodlouţení lhůty pro předloţení nezbytných dokladů pro
poskytnutí dotace „Obnova obecní zeleně ve Slezských Rudolticích – I.etapa“. Administraci spojenou
spojenou s výběrem zhotovitele díla bezúplatně provede společnost RECTE.CZ, s.r.o.. Hodnota
předmětné zakázky činí 7.600 000,- Kč. Vzhledem ke krátké době prodlouţení registrace (do
30.6.2011) nastínil moţnosti řešení a jiţ na tomto zasedání stanovit členy výběrové komise a
náhradníky na zhotovitele předmětné zakázky.
Dále byli zastupitelé informováni o ukončení veřejné zakázky „Multifunkční areál – počítačové
vybavení“ na dodávku 4 ks počítačů s trvalým připojením k internetu. Na základě hodnocení jako
vítězná vzešla společnost CODA OFFICE s.r.o., Mahenova 10/2226, Krnov. Starosta obce navrhl, aby
daná firma provedla rovněţ zprovoznění kompletní datové sítě v objektu multifunkčního domu včetně
následné správy počítačové sítě v tomto objektu.
1

Dále starosta přítomné zastupitele informoval o vyhlášení veřejné zakázky na vybavení
multifunkčního areálu. Termín vyhlášení zakázky 8.2.2011 s datem ukončení doručením nabídek do
28.2.2011 v 10.00 hod. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 8.3.2011 v 10.00 hod. komisí
stanovenou na minulém zasedání (ing.Pargač, S.Zemba, Jalamas, náhradník Šamaj). Veřejná zakázka
bude částečně kryta schválenou dotací se SZIF (322 242,- Kč vč. DPH).
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o schválení ţádosti o dotaci – SZIF z opatření IV.1.2.
Realizace místní rozvojové strategie – projekt Multifunkční areál Slezské Rudoltice – vybavení.
Dále starosta informoval o zahájení prací na stavební části turistického apartmánu v objektu zámku.
Součástí dotačního programu je vybavení turistického apartmánu.
Dále starosta informoval o ukončení stavebních prací na objektu multifunkčního areálu. Informoval o
závazku ukončení veškeré administrace ke dni 28.2.2011. Předloţil k nahlédnutí kolaudační souhlas
pro stavbu multifunkčního areálu. Předloţil zastupitelům obce ke schválení doplněk k dodatku č.
4,dodatek č.5, dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.5.2011 uzavřené s firmou EKOBAU INVEST
a.s. – zhotovitelem zakázky rekonstrukce a modernizace multifunkčního areálu.
V souvislostí s realizací stavby multifunkčního areálu informoval starosta obce zastupitele o návrhu
dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.8.2008, uzavřeném na základě dodatku č. 2 této smlouvy, na
doúčtování zbylých projektových prací (hasičská zbrojnice, pódium, odstavné plochy) s projekční
kanceláří ing. Dobroslava Janka.
Starosta dále zastupitele informoval o podání ţádosti na dotační projekt společnosti ČEZ – „Oranţová
hřiště“. Cílem projektu je vybudování multifunkčního hřiště umístěného v zahradě ZŠ, s umělým
povrchem. Projekt v případě schválení by byl ze strany společnosti ČEZ dotován částkou 950 000,Kč. Spoluúčast obce by činila 50 000,- Kč.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/3-2011
podání ţádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu „Operační program ţivotního
prostředí, prioritní osy 3.1.1 v kombinaci s osou 3.2.1 – projekt zateplení, výměny výplní, zateplení
střechy v kombinaci s instalací tepelných čerpadel ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice.
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/3-2011
Smlouvu o dílo 11/01/0238 a Smlouvu o dílo 11/01/0238/A uzavřené se společností
IRBOS s.r.o. se sídlem v Česticích 115, k provedení energetického auditu, administrace a podání
ţádosti o dotaci, monitoringu projektu, organizačního zajištění příp. stavebního řízení, výběrového
řízení na dodavatele stavebních prací, zpracování technické dokumentace a technického dozoru
projektu „Zateplení ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice“.
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

1(Jalamasová)

Usnesení bylo schváleno

2

Návrh usnesení
ZO ukládá:
5/3-2011 Starostovi obce zahájit jednání se společností RECTE ve věci veřejné zakázky“Obnova
obecní zeleně ve Slezských Rudolticích – I.etapa“, v souladu s ust. zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanoviskem SFŢP ze dne
28.2.2011.
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

1(Strýček)

Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
6/3-2011
Informaci o prodlouţení lhůty pro předloţení nezbytných dokladů pro poskytnutí dotace
„Obnova obecní zeleně ve Slezských Rudolticích – I. etapa“ do 30.6.2011.
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
7/3-2011 Uzavření Smlouvy o dílo č. 2011-01-19 se společností CODA OFFICE s.r.o., Krnov na
dodávku 4 ks počítačů pro vybavení knihovny multifunkčního areálu.
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO pověřuje:
8/3-2011
Starostu obce zahájit jednání se společností CODA OFFICE s.r.o. Krnov ve věci
zprovoznění datové sítě v multifunkčním areálu a ve věci zajištění provozního servisu počítačů a
datové sítě v uvedeném areálu.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
9/3-2011
Doplněk k dodatku č. 4, Dodatek č.5, Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.5.2010
uzavřené s firmou EKOBAU INVEST a.s. – zhotovitelem zakázky rekonstrukce a modernizace
multifunkčního areálu.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
3

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
10/3-2011 Podání ţádosti do projektu „Oranţová hřiště“ společnosti ČEZ. Maximální příspěvek ze
strany obce činí 50 000,- Kč, ze strany společnosti ČEZ 950 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
11/3-2011 Výběrovou komisi pro veřejnou soutěţ na dodavatele sluţby – obnova zeleně I. etapa ve
sloţení : ing.Pargač, M.Jalamasová, T.Zemba G.Jalamas a zástupce odboru ţivotního prostředí MěÚ
Krnov, za náhradníky členů komise schvaluje S.Zembu, J. Strýčka, O.Křemena, M.Šamaje.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
12/3-2011 Přijetí dotace z rozpočtu SZIF na realizaci projektu „Multifunkční areál Slezské Rudoltice
– vybavení“ a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
13/3-2011 Návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.8.2008 s projekční kanceláří ing. Janka,
uzavřeném na základě dodatku č. 2 této smlouvy, na doúčtování zbylých projektových prací (hasičská
zbrojnice, pódium, odstavné plochy).
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

1(Strýček)

Usnesení bylo schváleno

3) Dodatek č. 2 k Pravidlům pro přidělování bytů v majetku Obce Slezské Rudoltice
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s důvody, které vedly ke zpracování návrhu tohoto
dodatku.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
14/3-2011 Návrh Dodatku č. 2 k Pravidlům pro přidělování bytů v majetku Obce Slezské Rudoltice
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
4

4) Návrh na schválení inventarizace majetku obce a návrh na vyřazení majetku
Starosta obce seznámil zastupitele s výsledky inventarizace majetku ke dni 31.12.2010 a s Návrhem na
vyřazení majetku.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
15/3-2011 Předloţené výsledky inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2010 a návrh na vyřazení
majetku obce.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
5) Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích
Zastupitelé obce byli seznámeni se zněním navrhované Obecně závazné vyhlášky.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
16/3-2011 Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o místních poplatcích.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno

6) Návrh hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2010, inventarizace v ZŠ a MŠ, vyřazení majetku,
informace o navýšení ceny stravenky pro cizí strávníky
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s uvedenými materiály
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
17/3-2011 Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ , inventarizaci ZŠ a MŠ a návrh na vyřazení majetku
v ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
18/3-2011 Sdělení, ţe od 1.3.2011 dochází ke zvýšení ceny stravenky pro cizí strávníky o 2,- Kč
(z 55,- Kč na 57, Kč)
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno

5

7) Návrh smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace s ČOV
Přítomní zastupitelé byli seznámeni s návrhem uvedené smlouvy.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
19/3-2011 Předloţený návrh Smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace s ČOV.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
8) Smlouva o dílo na servis výtahu
Přítomní zastupitelé byli seznámeni s výše uvedenou smlouvou.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
20/3-2011

Smlouvu o dílo na servis výtahu multifunkčního domu se společností LIFTCOMP a.s.

Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
9) Návrh na řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhy pracovní skupiny oblasti Osoblaţsko.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
21/3-2011 Materiál a návrhy řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského
kraje, pracovní skupiny řešící oblast Osoblaţska.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
10) Zpráva o činnosti SDH Slezské Rudoltice za rok 2010
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
22/3-2011 Zprávu o činnosti SDH Slezské Rudoltice za rok 2010
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

6

11) Zpráva o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR Město Albrechtice za rok 2010
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
23/3-2011 Zprávu o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR Město Albrechtice za rok 2010
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno
12) Změna určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu
Návrh usnesení
ZO ruší:
24/3-2011
Usnesení č. 6/14-2009, kterým byla určena paní Martina Jalamasová zastupitelem
pověřeným pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 1 Územního plánu obce Slezské Rudoltice.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
25/3-2011
V souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006, o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1, § 53 odst. 1 a § 55 odst. 2
téhoţ zákona, jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu starostu obce
pana ing. Mojmíra Pargače
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
13) Poskytnutí peněţního daru Policii ČR, Obvodnímu oddělení Město Albrechtice
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s jednáními, která společně vedl v této věci se starostou
obce Osoblaha. Seznámil s moţnostmi řešení – poskytnutí příspěvku formou finančního daru (vzor
návrhu darovací smlouvy). Na prevenci nebudou u policie v roce 2011 prostředky. Poţadavkem obce
je, aby jezdili preventivně v neurčený den a čas a prováděli preventivní činnost (veřejný pořádek,
alkohol mladistvým, namátkové kontroly v restauracích apod.)
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
26/3-2011 Jednorázový finanční dar Policii ČR , Obvodnímu oddělení Policie ČR Město Albrechtice
k zajištění preventivní činnosti v katastru obce Slezské Rudoltice a jejich místních částí Amalín, ve
výši 5000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti

0

Zdrželi se 1(Pargač P.)

Usnesení bylo schváleno
7

14) Čerpání sociálního fondu obcí za rok 2010
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
27/3 – 2011 Čerpání sociálního fondu obce Osoblaha za rok 2010
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
15) Nová internetové prezentace obce
Přítomní zastupitelé obce byli seznámení s prezentací firmy Galileo Corporation s.r.o., firmy tvořící
internetové prezentace obcí, tvorbu samostatných modulů v rámci této prezentace. Předmětem provozu
internetové prezentace je zajištění vedení e- mailů, technická podpora. Pomocí samostatných modulů
obec sama v reálném čase data na úřední e-desku, systém samostatně monitoruje povinnosti obcí
plynoucí ze zákonných norem, přednostní směrování vyhledávačů typu Google apod. Obci díky touto
firmou v minulosti realizovaného Czech pointu byla poskytnuta sleva z poskytnutých sluţeb této
společnosti.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
28/3-2011 Smlouvu o dílo – zhotovení samostatné internetové prezentace obce, Smlouvu o provozu
internetové prezentace a poskytování dalších webhostingových sluţeb se společností Galileo
Corporation s.r.o. se sídlem Hornická č.p.4387, Chomutov ke dni 1.4.2011.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno
16) Obecní knihovna
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o aktuální situaci v místní obecní knihovně. Seznámil
přítomné zastupitele s dopisem knihovnice paní Jahodové. Dal k nahlédnutí zápisy z místních šetření.
Upozornil na moţná rizika se stávajícím stavem a provozem místní knihovny. Navrhl přítomným
zastupitelům řešení stávající situace.
Návrh usnesení
ZO ukládá:
29/3-2011 Starostovi obce vyhlásit výběrové řízení na místo knihovnice s termínem obsazení místa
k 1.4.2011
Výsledek hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

8

17) Ţádosti občanů
Starosta seznámil přítomné zastupitele s ţádostmi občanů:
a) ústní ţádost pana Vlastimila Hrazdila o mimořádné přidělení obecního bytu z důvodu tíţivé
situace
b) písemná ţádost paní Milady Krčmové o mimořádné přidělení obecního bytu z důvodu tíţivé
situace
c) ţádost o převedení nájmu z Josefa Jana st. na Josefa Jana ml.
d) ţádost pana Petra Skupiena na odkoupení zařízení bytu obcí
e) ţádost pana Miroslava Bambucha o odkoupení 6 ks plotových dílů bývalé ZŠ
f) ţádost pana Pavola Chrenšťa o odkoupení plotových dílů bývalé ZŠ
g) výsledek místního šetření – prodej části pozemku na p.č. 1564/12 v k.ú. Ves Rudoltice
(Bědroň, Štěpanovský)
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
30/3-2011 Zastupitelstvo schvaluje mimořádné přidělení obecního bytu panu Vlastimilu Hrazdilovi
z důvodu tíţivé rodinné situace
Výsledek hlasování : Pro

0

Proti

Zdrželi se 1(Strýček)

5

(Pargač P., ing.Pargač, Zemba
Jalamas, Jalamasová)
Usnesení nebylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
31/3-2011 Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádné přidělení obecního bytu paní Miladě Krčmové
z důvodu tíţivé rodinné situace
Výsledek hlasování: Pro 0

Proti 6(P.Pargač, Zemba,ing.Pargač,

Zdrželi se 0

Strýček, Jalamas, Jalamasová)
Usnesení nebylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
32/3-2011 Přechod obecního bytu č.4 ve Slezských Rudolticích č.p.6 nájemce Josefa Jana st. na
nového nájemce Josefa Jana ml.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno

9

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
33/3-2011 Odkoupení zařízení bytu pana Petra Skupiena (kuchyňská linka, plovoucí podlahy) za
celkovou částku 8.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje
34/3-2011 Ţádost pana Miroslava Bambucha o odkoupení 6 ks plotových dílů z objektu bývalé ZŠ za
cenu ţelezného šrotu
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
35/3-2011 Ţádost pana Pavola Chrenšťa o odkoupení plotových dílů z objektu bývalé ZŠ za cenu
ţelezného šrotu.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
36/3-2011 Ústní zprávu komise o provedeném šetření – prodeje části pozemku na p.č. 1564/12 v k.ú.
Ves Rudoltice (Bědroň, Štěpanovský)
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO souhlasí
37/3 – 2011 S oddělením a prodejem části pozemku p.č. 1564/12 a zároveň s koupí částí pozemků p.č.
78/1 a 78/2 vše v k.ú. Ves Rudoltice. K oddělení, koupi a prodeji předmětných pozemků dojde po
odsouhlasení všemi dotčenými stranami a po předchozím detailním geodetickém vytýčením nové
hranice pozemků a přístupové komunikace k rodinnému domu manţelů Štěpanovských
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
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18) Veřejně prospěšné práce v roce 2011
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s podmínkami poskytování dotací na Veřejně prospěšné
práce v roce 2011. Maximální počet 10 osob na VPP byl pro všechny obce stanoven pro rok 2011.
Výjimku tvoří pouze města Krnov, Bruntál, Rýmařov, kde je moţno zaměstnat 20 osob. Starosta
navrhl, aby v roce 2011 bylo u obce na veřejně prospěšných pracích zaměstnáno 10 osob. Seznámil
zastupitele se seznamem osob na VPP pro rok 2011.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
38/3-2011 Počet 10 osob pro organizování veřejně prospěšných prací v obci pro rok 2011.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno
19) Záměr pronájmu pozemků, záměry prodeje nemovitostí
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se záměry prodeje nemovitostí a záměry pronájmu
pozemků.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
39/3-2011
Rudoltice

Záměr pronájmu pozemku parcely č. 5 – zahrady o výměře 801 m2 v k.ú. Městys

Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
40/3-2011
Rudoltice

Záměr pronájmu pozemku parcely č. 7/2 – zahrady o výměře 1062 m2 v k.ú. Městys

Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
41/3-2011 Oddělení části pozemku 29/2 – ost. plocha v k.ú. Městys Rudoltice, která slouţí jako
nájemní zahrada (Rajnochová). Náklady spojené s dělením pozemku a náklady na pořízení
geometrického plánu nese ţadatel o koupi pozemku.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

11

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
42/3-2011 Záměr prodeje budovy č.p. 85 na parcele č. 115 – stavební v k.ú. Ves Rudoltice,
hospodářské budovy bez č.p. na parcele č. 115 – stavební v k.ú. Ves Rudoltice, parcely č. 115 –
zastav. plocha o výměře 660 m2 v k.ú. Ves Rudoltice, pozemkové parcely č. 11/2 – zahrada o výměře
49 m2, v k.ú. Ves Rudoltice.
Výsledek hlasování: Pro

0

Proti 6 (P.Pargač, Zemba S.,

Zdrželi se 0

ing.Pargač, Jalamasová,
Strýček, Jalamas)
Usnesení nebylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
43/3-2011 Záměr prodeje budovy č.p. 115 na parcele č. 153 – stavební v k.ú. Ves Rudoltice, parcely
č. 153 – zast. plocha o výměře 117 m2 v k.ú. Ves Rudoltice, parcely 15/11 – zastav. plocha o výměře
526 m2 v k.ú. Ves Rudoltice.
Výsledek hlasování: Pro 0

Proti 6(P.Pargač, S.Zemba,ing.Pargač

Zdrželi se 0

Strýček, Jalamas, Jalamasová)
Usnesení nebylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje
44/3-2011 Ponechání pronájmu nebytových prostor paní Vendulce Adamčíkové v přízemí, tvořící
provozovnu potravin, u nemovitosti č.p. 115 ve Slezských Rudolticích na parcele č. 153 – stavební
v k.ú. Ves Rudoltice. Podmínkou pronájmu je převedení veškerých nákladů tj. za elektrickou energii,
vodu a odvoz jímky uvedené nemovitosti na osobu nájemce po přestěhování zařízení knihovny do
nově vybudovaného multifunkčního areálu. Převedení veškerých nákladů na osobu nájemce se
uskuteční nejpozději k datu 31.7.2011.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
20) Problematika psího útulku Sl. Pavlovice
V souladu s Usnesením ZO 36/2-2010 – schválení příspěvku na zajištění krmení a uhrazení poplatku
za jednoho psa vyzvednutého z útulku pro psy ve Slezských Pavlovicích starosta navrhl výši příspěvku
ve výši 2000,- Kč.
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Návrh usnesení
ZO schvaluje:
45/3-2011 Jednorázový příspěvek 2000,- Kč na zajištění krmení a uhrazení poplatku za jednoho psa,
evidovaného na obec Slezské Rudoltice, vyzvednutého z útulku pro psy ve Slezských Pavlovicích.
Tento příspěvek je určen pouze pro zájemce, kteří si tyto psy prokazatelně vyzvednou a zajistí
zvířatům patřičnou péči.
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti 1 (Jalamasová)

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
21) Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2011
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 1/2011
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
46/3-2011 Rozpočtové opatření obce č. 1/2011 v členění dle projednávaného materiálu
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti 0

Zdrželi se 1(Jalamasová)

Usnesení bylo schváleno
22) Doplnění členů finančního výboru obce
Předseda finančního výboru seznámil zastupitele se svým návrhem na doplnění chybějících členů
finančního výboru zastupitelstva.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
47/3-2011 Doplnění finančního výboru o členy: Vlasta Kostihová, Alexandra Kretková
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
23) Soutěţ „Květy pro radost“
Starosta informoval přítomné zastupitele o vyhlášení kaţdoroční soutěţe „Květy pro radost 2011“.
Vyhodnocení soutěţe proběhne v měsících červenec, srpen. Soutěţit se bude celkem ve dvou
kategoriích: 1. Rozkvetlý dům, 2. Rozkvetlé okno. V soutěţi bude rozdělena celková částka 10.000,Kč formou nákupních poukázek na nákup zboţí v prodejně PETR Město Albrechtice.
24) Diskuse
paní Milena Rajnochová: upozornění na volně pobíhající psy i v nočních hodinách, jedná se o psa
pana Vlastimila Hrazdila
starosta: upozorní pana Vlastimila Hrazdila
paní Anna Vavříková: upozornila na velký nepořádek v domě č.p. 17 ve Sl. Rudolticích, na řezání
dřeva u bytovek, nedodrţování domovního řádu.
paní Martina Jalamasová: upozornila nájemce, aby si podali písemně konkrétní stíţnost na
nedodrţování domovního řádu
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starosta: prověří tuto situaci osobně s nájemníky a paní Marii Kociánovou dne 7.3.2011
paní Archonti Mavropulosová: dotaz na místo, kde by se dal uloţit ţelezný šrot
starosta: ţelezný šrot se dá uloţit na dvoře obecního úřadu, který se následně odveze do sběru
paní Milena Rajnochová: připomínka, aby policie kontrolovala nezletilé na diskotékách, ve vinárně je
do ranních hodin velký hluk a kolem vinárny je velký nepořádek
pan Petr Pargač: policie je silně krácena na provozních nákladech, nelze pravidelně tyto kontroly
provádět
pan Rostislav Nojzer: stromy před č.p. 17, 18, 20 stíní a jsou plesnivé, měly by se odstranit.
starosta: pořez uvedených stromů řeší projekt „Obnova obecní zeleně – I.etapa“
paní Irena Chrenšťová: dotaz na provoz kadeřnictví v okále
paní Blanka Skupienová:navrhla, aby bylo kadeřnictví umístěno do bývalé masny na náměstí
paní Marie Vaněčková: upozornění, ţe na obecním pozemku v Amalíně naproti pana Odvrši je
umístěn odpad. Dále poţadovala, aby na komunikaci v Amalíně byla umístěna značka omezující
rychlost
starosta: v Amalíně bude umístěna značka na sníţenou tonáţ, toto schválilo jiţ předchozí
zastupitelstvo obce
pan René Rajnoch : poţadavek na umístění zpomalovacího retardéru při příjezdu k vinárně
starosta: situace bude řešena s dopravním inţenýrem
paní Anna Vavříková: připomínka, ţe popeláři nevrací popelnice vyvezené zpátky do přístřešků
25) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19.00 hod.
Zapsala dne

2.3.2011

Z ručního zápisu přepsal

Jitka Pargačová
ing. Mojmír Pargač

…………………………

…………………………….

ing.Mojmír Pargač

Stanislav Zemba

starosta obce

Ověřovatelé zápisu

místostarosta obce

StanislavZemba
Petr Pargač

………………………..
………………………..
14

Návrh programu 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Slezské Rudoltice dne 2.3.2011
Kontrola plnění usnesení
Dotace – dotační tituly
Dodatek č. 2 k Pravidlům pro přidělování bytů v majetku Obce Slezské Rudoltice
Návrh na schválení inventarizace majetku obce a návrh na vyřazení majetku
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích
Návrh hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2010, inventarizace v ZŠ a MŠ, vyřazení majetku,
informace o navýšení ceny stravenky pro cizí strávníky
7) Návrh smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace s ČOV
8) Smlouva o dílo na servis výtahu
9) Návrh na řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje
10) Zpráva o činnosti SDH Slezské Rudoltice za rok 2010
11) Zpráva o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR Město Albrechtice za rok 2010
12) Změna určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu
13) Poskytnutí peněţního daru Policii ČR, Obvodnímu oddělení Město Albrechtice
14) Čerpání sociálního fondu za rok 2010
15) Nová internetové prezentace obce
16) Obecní knihovna
17) Ţádosti občanů
18) Veřejně prospěšné práce v roce 2011
19) Záměr pronájmu pozemků, záměry prodeje nemovitostí
20) Problematika psího útulku Sl. Pavlovice
21) Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2011
22) Doplnění členů finančního výboru obce
23) Soutěţ“Květy pro radost“
24) Závěr
25) Diskuse
1)
2)
3)
4)
5)
6)

