Zápis a přijatá usnesení z 4. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 31.3.2011
v kanceláři obecního úřadu
Přítomni:

dle prezenční listiny

Zapisovatelka:

Jitka Pargačová

Předkladatel návrhů usnesení :

ing. Mojmír Pargač

Ověřovatelé zápisu :

Milan Šamaj, Georgios Jalamas

Omluveni : Martina Jalamasová
Na úvod veřejného zasedání konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 zastupitelů a je
usnášeníschopné. Zasedání zastupitelstva zahájil starosta v 16.35 hodin za přítomnosti 1 občana a
předložil návrh programu jednání.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/4-2011

program zasedání dle předložených návrhů

Výsledek hlasování:

Pro

Zdrželi se

Proti

1) Smlouvy , dotační řízení
Starosta obce seznámil zastupitele se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Dodatkem smlouvy je upraven v příloze nový
rozpočet projektu multifunkčního domu, kterým dochází k navýšení položky zabezpečení (inženýrská
činnost) výstavby a snižuje se částka stavební části vlivem nižší vysoutěžené ceně za stavební práce.
Dále starosta obce informoval o výsledku výběrového řízení na dodavatele vybavení Multifunkčního
areálu. Jako vítězná byla vybrána firma DS INTERIÉR s.r.o., 391 75 Malšice. Zastupitelům obce byl
předložen Návrh smlouvy o dílo s vítěznou firmou. Dále starosta obce seznámil přítomné zastupitele o
Smlouvě o dílo, uzavřené se Správou silnic Moravskoslezského kraje, středisko Bruntál o poskytnutí
příspěvku 5.000,- obci Slezské Rudoltice ze strany Správy silnic na odstranění zbylého inertního
posypového materiálu v intravilánu obce Slezské Rudoltice. Dále starosta informoval přítomné
zastupitele o stavu dotačního titulu „Obnova obecní zeleně ve Slezských Rudolticích – I.etapa. Navrhl
zastupitelům možnosti řešení situace, která nastala po nečinnosti firmy RECTE ve věci dokončení
výběrového řízení na zhotovitele díla.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
2/4-2011 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro
projekt Multifunkční areál Slezské Rudoltice.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/4-2011
Uzavření Smlouvy o dílo s firmou DS INTERIÉR s.r.o., 391 75 Malšice na dodávku a
montáž interiérového vybavení Multifunkčního areálu Slezské Rudoltice.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
1

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/4-2011 Uzavření Smlouvy o dílo č. BR/20/2011/PÚ/Be se Správou silnic Moravskoslezského
kraje o přijetí částky 5.000,- Kč ze strany obce Slezské Rudoltice na provedení úklidu silnice č.
III/45720 v intravilánu obce Slezské Rudoltice po zimní údržbě.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO ukládá:
5/4-2011 Starostovi obce zahájit jednání s projektovým manažerem p. Alešem Libotovským ve věci
dokončení administrace výběrového řízení u veřejné zakázky „Obnova obecní zeleně ve Slezských
Rudolticích – I. etapa“.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
6/4-2011 zrušení usnesení č. 12/18-2009, kterým byli jmenováni za členy výběrové komise pro
veřejnou soutěž na dodavatele služby – obnova zeleně M. Jalamasová, B. Kostiha, O. Křemen, P.
Pargač a zástupce odboru životního prostředí MěÚ Krnov a za náhradníky členů komise jmenováni J.
Strýček, R. Rajnochová, L. Švehla a M. Glejtek v souvislosti s nově přijatým usnesením č. 11/3-2011,
kterým byla ustanovena výběrová komise nová.

2) Diskuse
p. Petr Pargač : dotaz jaký je postup s ukončením pracovního poměru pana Oldřicha Křemena.
ing. Mojmír Pargač: vypsáno výběrové řízení, které končí 4.4.2011 v 10.00 hod.
p. Jaroslav Strýček : dotaz, proč se zveřejňuje u smlouvy o pronájem pozemku schválení záměru
pronájmu zastupitelstvem obce
ing. Mojmír Pargač: podmínka dle zákona o obcích, bez této doložky nelze pronajímat pozemky obce.

3) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 17.15 hodin
Zapsala dne 31.3.2011
Z ručního zápisu přepsal

Jitka Pargačová
ing. Mojmír Pargač
2

……………………

………………………..

ing. Mojmír Pargač

Stanislav Zemba
místostarosta obce

starosta obce

Ověřovatelé zápisu

Milan Šamaj
Georgios Jalamas

………………….
………………….
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Návrh programu 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Slezské Rudoltice
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2) Diskuse
3) Závěr
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