Zápis a přijatá usnesení z 4. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 28.4.2011
v kanceláři obecního úřadu
Přítomni:

dle prezenční listiny

Zapisovatelka:

Jitka Pargačová

Předkladatel návrhů usnesení :

ing. Mojmír Pargač

Ověřovatelé zápisu :

Stanislav Zemba, Petr Pargač

Omluveni : Jalamasová, Strýček, Křemen
Starosta obce na úvod veřejného zasedání konstatoval, ţe zastupitelstvo se sešlo v počtu 6 zastupitelů
a je usnášeníschopné. Zasedání zastupitelstva zahájil starosta v 17.10 hodin za přítomnosti 9 občanů a
předloţil návrh programu jednání.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/5-2011 program zasedání dle předloţených návrhů
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
1) Smlouvy , dotační řízení
Starosta obce seznámil zastupitele o rozhodnutí zastupitelstva Moravskoslezského kraje o zařazení
projektu „Rekonstrukce komínů v nájemních bytech“ mezi náhradní projekty, mezi náhradní projekty
byl zařazen i projekt „ Likvidace odpadních vod – projektová dokumentace“. Zastupitelé obce byli
rovněţ informováni o stavu výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Obnova veřejné zeleně
ve Slezských Rudolticích – I.etapa“. Přítomní zastupitelé byli seznámeni s Protokolem o hodnocení
nabídek jednotlivých uchazečů. K opětovnému hodnocení jednotlivých nabídek došlo na základě
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe, kterým došlo ke zrušení úkonů zadavatele a to,
posouzení a hodnocení nabídek vč. příloh, a všechny navazující úkony zadavatele vč. rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky ze dne 24.2.2010 a oznámení uchazečům dopisem ze dne 5.3.2010. Na
základě rozhodnutí úřadu obec – zadavatel vyzval hodnotící komisi k opětovnému vyhodnocení
nabídek předmětné veřejné zakázky. Původní hodnotící komise byla usnesením č. 6/4-2011
zastupitelstva zadavatele zrušena a ustanovena nová hodnotící komise usnesením č. 11/3-2011
zastupitelstva zadavatele. Starosta obce navrhl na základě doporučení hodnotící komise v souladu
s ust. §81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
schválit ve věci veřejné zakázky „Obnova obecní zeleně ve Slezských Rudolticích - I. etapa“jako
vítěze uchazeče, jehoţ nabídka byla vyhodnocena v pořadí nabídek uchazečů jako ekonomicky
nejvýhodnější a pověřit starostu obce k uzavření smlouvy na dodávku sluţby s uchazeči dle stanovené
ekonomické výhodnosti pořadí jednotlivých nabídek. Zároveň starosta obce navrhl na doporučení
výběrové komise v souladu s ust. §60 odst. 1 téhoţ zákona vyloučit z výše uvedené zakázky uchazeče
z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů podle poţadavků stanovených v zadávací dokumentaci
k předmětné zakázce. Dále informoval o moţnosti zaţádat o dotaci z dotačního programu „Operační
program ţivotního prostředí“ prioritní osy 3.1.1 v kombinaci s 3.2.1 – zateplení obvodových stěn,
výměnu výplní (oken a dveří), výměnu hydroizolace střechy, vybudování samostatné kotelny a nových
rozvodů topení na Společenském domě ve Slezských Rudolticích. Upozornil na havarijní stav tohoto
domu a na nutnost investic do této nemovitosti. Vlivem odloţení podávání ţádosti o dotaci do
uvedených dotačních programů na květen je moţno tuto ţádost ještě zpracovat. Navrhl, aby
v důsledku šetření nákladů byla zpracováním projektu, tepelného auditu, projektu kotelny a nových
rozvodů tepla pověřena společnost IRBOS Čestice s.r.o. se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, která jiţ administruje ţádost o dotaci na zateplení školy a mateřské školy.
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Návrh usnesení
ZO bere na vědomí
2/5-2011 zařazení projektu „Likvidace odpadních vod – projektová dokumentace“z „Programu na
podporu projektové dokumentace 2011“ a projektu „Rekonstrukce komínů v nájemních bytech“
z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011“ jako projektů
náhradních pro přidělení dotací.
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
3/5-2011
zprávu o veřejné zakázce na dodavatele sluţeb projektu „ Obnova obecní zeleně ve
Slezských Rudolticích“ a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek jednotlivých uchazečů tohoto
projektu.
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO vylučuje:
4/5 -2011 z veřejné zakázky na dodavatele sluţeb projektu „Obnova obecní zeleně ve Slezských
Rudolticích – I.etapa“ v souladu s ust. §60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, uchazeče Beatrice Mádrová, Svat. Čecha 788/16, 751 31 Lipník nad
Bečvou (IČ: 48730441), uchazeče ARBOR MORAVIA s.r.o., Havířov, Šumbark, Opletalova 608/2
(IČ 25383035) a uchazeče Topolánek s.r.o., Hranice, tř. 1. máje 1063, (IČ 268 81 781) z důvodu
neprokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v poţadovaném rozsahu.
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/5-2011 v souladu s ust. §81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, ve věci veřejné zakázky na sluţby „Obnova obecní zeleně ve Slezských
Rudolticích- I. etapa“ uchazeče, jehoţ nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to
Petr Vykrut, U Haldy 1616/68, Ostrava Hrabůvka (IČ4716500 6) a pověřuje starostu obce k uzavření
smlouvy na dodávku sluţby dle předloţeného materiálu. V případě odmítnutí uzavření smlouvy o dílo
ze strany vítězného uchazeče zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo s uchazeči,
kteří se umístili na dalších místech v pořadí dle ekonomické výhodnosti jednotlivých nabídek.
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno

2

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
6/5-2011 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
obvodového pláště, hydroizolace střechy, vybudování kotelny a rozvodů tepla ve Společenském domě
ve Slezských Rudolticích.
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO pověřuje:
7/5-2011 starostu obce zahájit jednání se společností IRBOS s.r.o. se sídlem V Česticích115 ve věci
zpracování energetického auditu, zpracování projektové dokumentace – projektu zateplení a výměnu
výplní, nové kotelny a nových rozvodů tepla, výměny hydroizolace střechy Společenského domu ve
Slezských Rudolticích a administraci a podání ţádosti o dotaci z dotačního programu „Operační
program ţivotního prostředí“ prioritní osy 3.1.1 v kombinaci s osou 3.2.1. na tento dotační projekt.
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno

2) Voda – svazek obcí : závěrečný účet, rozbor hospodaření, zápisy kontrol revizní komise
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se Závěrečným účtem Voda – svazek obcí a Rozborem
hospodaření Voda – svazek obcí za rok 2010. Zastupitelstvu byly rovněţ předloţeny Zápisy z kontroly
revizní komise Třemešná DSO č. 1 – 4/2010.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
8/5-2011 Závěrečný účet Voda – svazek obcí, Rozbor hospodaření za rok 2010 VODA – svazek obcí a
Zápisy z kontrol revizní komise č. 1-4/2010 za rok 2010 VODA svazek obcí.
Výsledek hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

3) ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice – plnění plánu 01 – 03.2011
Starosta obce seznámil zastupitele s plněním finančního plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Slezské Rudoltice za období 01 – 03.2011.
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Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
9/5-2011 Zprávu o plnění plánu za období leden – březen 2011 příspěvkové organizace Základní a
Mateřská škola Slezské Rudoltice
Výsledek hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
4) Bytová problematika
Starosta obce seznámil zastupitele s ţádostmi občanů:
Anna Kopečková – ţádost o odkoupení zařízení bytu
Bc. Lucie Řezníčková – ţádost o mimořádné přidělení obecního bytu
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
10/5-2011 odkoupení zařízení obecního bytu č. 1 čp.8 ve Slezských Rudolticích nájemce paní Anny
Kopečkové z důvodu stěhování: el. kotel s radiátory (stáří 12 let), kuchyňská linka šíře 180 cm (5 let),
krytina – linoleum (5 let), obloţení a obklady (5 let) a propan – butanovou láhev za celkovou cenu
12.500,- Kč
Výsledek hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
11/5-2011 mimořádné přidělení obecního bytu č. 1, č.p. 8 ve Slezských Rudolticích paní Bc. Lucii
Řezníčkové.
Výsledek hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

5) Ţádosti občanů
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o došlých ţádostech občanů. Zastupitelé byli rovněţ
informováni o dopisu paní Boţeny Jahodové adresovaného zastupitelstvu obce.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
12/5-2011 bezúplatné zapůjčení 6 ks přenosných stolů a 12 ks přenosných lavic panu Petru Pargačovi
v termínu od 10.6. – 12.6.2011.
Výsledek hlasování

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

1 (Pargač P.)

Usnesení bylo schváleno
4

Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
13/5-2011 dopis ze dne 12.4.2011 paní Boţeny Jahodové adresovaný zastupitelstvu obce Slezské
Rudoltice
Výsledek hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
6) Různé
Starosta obce informoval zastupitele o ţádosti Hnutí DUHA Jeseníky na poskytnutí bezplatného
ubytování ze strany obce v termínu 19. – 26.8.2011. Dále byli zastupitelé informováni o ţádosti
společnosti van Gansewinkel HBSS s.r.o. na udělení souhlasu s rozmístěním sběrných nádob pro
separaci biologicky rozloţitelného odpadu v obci.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
14/5-2011 poskytnutí bezplatného ubytování pro letní tábor Hnutí DUHA Jeseníky v obci ve dnech
19. – 26.8.2011 pro mládeţ od 16 do 23 let.
Výsledek hlasování

Pro 0

Proti

5 (Pargač M., Pargač P..

Zdrželi se 1(Šamaj)

Jalamas, Zemba S., Zemba T.)
Usnesení nebylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
15/5-2011 rozmístění sběrných nádob pro separaci biologicky rozloţitelného komunálního odpadu na
pozemcích ve vlastnictví obce společnosti van Gansewinkel HBSS s.r.o.
Výsledek hlasování

Pro 6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
7) Rozpočtové opatření č. 2/2011
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s Návrhem rozpočtového opatření obce č. 2/2011.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
16/5-2011 rozpočtové opatření obce č. 2/2011
Výsledek hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

5

8) Diskuse
p. Zemba Tomáš se tázal, zda by Hnutí Duha nemohlo být ubytováno ve vystěhovaném obecním úřadě
čp. 85
Starosta odpověděl, ţe veškeré náklady spojené s čp. 85 budou redukovány, energie budou odpojeny
paní Vaněčková upozorňovala na přejetou srnu na cestě z Amalína do Rudoltic – nutno oznámit
mysliveckému hospodáři panu Kavanovi a dále se ptala, zda do pytlů na PET láhve je moţno uloţit
zbytky polystyrenu
Starosta odpověděl, ţe polystyren nelze takto ukládat
paní Lorencová upozorňovala, ţe mezi ZŠ a MŠ a čp. 116 je otevřený kanál, někdo pravděpodobně
poklop ukradl
Starosta : obec zajistí poklop náhradní
paní Juroková se ptala co bude s budovou bývalé jídelny na náměstí, kdyţ se budou dělat nové
chodníky – dle sdělení starosty se jedná o prodeji tohoto objektu mezi stávajícím majitelem a novými
zájemci o provozování tohoto objektu
paní Juroková se ptala, zda projekt „Obecní zeleň 1. etapa“ nějak vzhledově naruší ráz náměstí –
starosta přítomným občanům předloţil projekt s vyznačením stromů na výsadbu a kácení
paní Vaněčková se dotazovala, jak dopadlo dopravní značení v Amalíně
Starosta odpověděl, ţe proběhlo jednání s dopravním inţenýrem a budou instalovány značky dle
stanoviska dopravního inţenýra
paní Rajnochová upozorňovala na to, ţe značku zákaz vjezdu okolo zámku nikdo nedodrţuje
paní Bc. Řezníčková se tázala, zda se dá vysypat štěrkem ukončení chodníku u zahrádek k mateřské
školy – bude zajištěno pracovníky VPP
paní Lorencová měla dotaz, zda se dají vystříhat šípkové keře směrem ke statku, hyzdí to obec
Starosta odpověděl, ţe postupně dojde k pročišťování i cesty ke státnímu statku
paní Oračková Jiřina se ptala, zda se dá oplotit nádrţ za Jurokovýma
starosta odpověděl, ţe pozemek není v majetku obce – bude řešeno s Pozemkovým fondem
paní Oračková Jiřina se ptala, zda se budou měnit okna v obecních bytech, které jsou v katastrofálním
stavu
Starosta odpověděl, ţe okna v obecních bytech se budou řešit v budoucnu, pravděpodobně po
jednotlivých etapách
pan Paluzga se dotazoval, zda se dá vyčistit a vyřezat, zpřehlednit cesta – křiţovatka na Hrozovou
Starosta odpověděl, ţe toto bude řešit se Správou silnic
pan Zemba Tomáš pozval přítomné občany jménem výboru pro kulturu obce na koncert Krnovské
cimbálové muziky spojenou s degustací moravských vín na zámku dne 14.5.2011
9) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 18.30 hodin
Zapsala dne 28.4.2011
Z ručního zápisu přepsal

Jitka Pargačová
ing. Mojmír Pargač
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……………………

………………………..

ing. Mojmír Pargač

Stanislav Zemba
místostarosta obce

starosta obce

Ověřovatelé zápisu

Stanislav Zemba
Petr Pargač

………………….
………………….
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