Zápis a přijatá usnesení z 7. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 11.8.2011
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni:

dle prezenční listiny

Zapisovatelka:

Jitka Pargačová

Předkladatel návrhů usnesení :

ing. Mojmír Pargač

Ověřovatelé zápisu :

Jaroslav Strýček, Milan Šamaj

Omluveni : Petr Pargač
Starosta obce na úvod veřejného zasedání konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu zastupitelů a
je usnášeníschopné. Zasedání zastupitelstva zahájil starosta v 17.00 hodin za přítomnosti 10 občanů a
předložil návrh programu jednání. Jako ověřovatele zápisu byli určeni Strýček Jaroslav a Šamaj Milan.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/7-2011 program zasedání dle předložených návrhů
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
1) Dotační tituly, smlouvy
Starosta informoval přítomné zastupitele o přidělení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje –
„Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, poskytnutí investiční
dotace na spolufinancování základu dotace (vlastní podíl na uznatelných nákladech bez DPH a celkové
částky DPH), vztahující se k celkovým uznatelným nákladům projektu „Multifunkční areál Slezské
Rudoltice – vybavení“. Investiční dotace činí 60.400,- Kč.
Dále starosta požádal přítomné zastupitele o vyslovení souhlasu se Smlouvou o výpůjčce části
pozemků p.č. 246/1 a 246/3 v k.ú. Městys Rudoltice Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska, na
kterém bude realizována modernizace veřejných prostranství v rámci projektu „Modernizace
veřejných prostranství“ z dotačního programu Moravskoslezského kraje, programu Podpory obnovy a
rozvoje venkova“

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
2/7-2011 přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – „Programu na zvýšení absorpční
kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, poskytnutí investiční dotace na spolufinancování základu
dotace (vlastní podíl na uznatelných nákladech bez DPH a celkové částky DPH), vztahující se
k celkovým uznatelným nákladům projektu „Multifunkční areál Slezské Rudoltice – vybavení“.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Usnesení bylo schváleno

1

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/7-2011 uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemků p.č. 246/1 a 246/3 v k.ú. Městys Rudoltice
Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska, na kterém bude realizována modernizace veřejných
prostranství v rámci projektu „Modernizace veřejných prostranství“ z dotačního programu
Moravskoslezského kraje, programu Podpory obnovy a rozvoje venkova“
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
2) Zámecký apartmán – ubytovací řád, stanovení ceny ubytování
Starosta informoval přítomné zastupitele o ukončení všech prací v prostorech zámeckého apartmánu.
Informoval o vyřízení všech potřebných formalit spojených s budoucím provozem tohoto apartmánu.
Seznámil zastupitele s návrhem ubytovacího řádu a předložil k projednání kalkulaci nákladů
spojených s provozem apartmánu.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
4/7-2011 předložený návrh Ubytovacího řádu zámeckého apartmánu platný ode dne 23.8.2011
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/7-2011 předložený návrh ceny ubytování v zámeckém apartmánu platný ode dne 23.8.2011
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
3) Záměry prodeje nemovitostí
Starosta seznámil přítomné zastupitele s žádostí pana Jiřího Pargače ml. na odkoupení pozemku na
stavební parcele č. 39 – zastavěná plocha, nádvoří o výměře 507 m2 v k.ú. Městys Rudoltice. Záměr
prodeje tohoto pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu.
Dále byli zastupitelé požádáni o schválení záměru prodeje budovy č.p. 85 na parcele č. 115 – stavební,
hospodářské budovy bez čp. na parcele č. 115 – stavební, parcely č. 115 – zast. plocha o výměře 660
m2, pozemkové parcely č. 11/2 – zahrada o výměře 49 m2, pozemkové parcely č. 10/2 – zahrada o
výměře 354 m2 vše v k.ú. Ves Rudoltice

2

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
6/7-2011 záměr prodeje pozemku – stavební parcely č. 39 – zastavěná plocha, nádvoří o výměře 507
m2 v k.ú. Městys Rudoltice a prodej výše uvedeného pozemku panu Jiřímu Pargačovi, Amalín 13,
793 97 Slezské Rudoltice za obvyklých podmínek.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Zdrželi se 1 (ing.Pargač)

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
7/7-2011 záměr prodeje budovy č.p. 85 na parcele č. 115 – stavební, hospodářské budovy bez čp. na
parcele č. 115 – stavební, parcely č. 115 – zast. plocha o výměře 660 m2, pozemkové parcely č. 11/2 –
zahrada o výměře 49 m2, pozemkové parcely č. 10/2 – zahrada o výměře 354 m2 vše v k.ú. Ves
Rudoltice. Podmínky prodeje nemovitostí budou stanoveny na příštím veřejném zasedání
zastupitelstva. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k zajištění znaleckého posudku – odhadu
těchto nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno

4) Stanovení komise pro ocenění nepotřebného majetku, prodej nepotřebného majetku obce
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s důvody, které vedou k nutnosti ocenění nepotřebného
majetku obce a potřeby ustanovení komise pro jeho ocenění. Důvodem je plánovaný prodej budovy
bývalého obecního úřadu, kde se nachází dnes neupotřebitelný inventář. Neupotřebitelný majetek se
nachází i v obcí nevyužívaném objektu okálu a objektu zámku.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
8/7-2011 zřízení komise pro určení kvalifikovaného odhadu reálné hodnoty nepotřebného majetku ve
složení Skupien, ing. Pargač, Zemba S.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
9/7-2011 prodej nepotřebného majetku v majetku obce dle předloženého seznamu
Výsledek hlasování

Pro

8

Proti

Usnesení bylo schváleno

3

0

Zdrželi se

0

5) Rozpočtové opatření č. 4/2011
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
10/7-2011 rozpočtové opatření obce č. 4/2011 v členění dle předloženého návrhu
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení bylo schváleno

6) Různé
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se Zápisem o výsledku kontroly nahrazující interní audit
provedenou daňovým poradcem ing. Karlem Ondráškem. Dále byly zastupitelům předloženy výsledky
soutěže „Květy pro radost“. Starosta rovněž požádal přítomné zastupitele o schválení předložené
Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě – metalického kabelu na pozemku parc. č. 6 – stavební
v k.ú. Městys Rudoltice.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
11/7-2011 Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit – kontroly provedené daňovým
poradcem ing. Karlem Ondráškem
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
12/7– 2011 výsledky hodnocení jednotlivých kategorií soutěže „Květy pro radost 2011“
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
13/7-2011 Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě – metalického kabelu ve prospěch
společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. na parcele č. 6 – stavební v k.ú. Městys Rudoltice.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

4

0

Zdrželi se

0

7) Diskuse
paní Vaněčková : připomínka, že není uklizena zastávka na náměstí. Dále se ptala, z kolika místností
se skládá zámecký apartmán a jakým způsobem bude řešena objednávka ubytování v apartmánu.
starosta: zastávka bude uklizena, termín ubytování bude možno zarezervovat na obecním úřadě
8) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 17.35 hodin
Zapsala dne 11.8.2011

Jitka Pargačová

Z ručního zápisu přepsal

ing. Mojmír Pargač

……………………

………………………..

ing. Mojmír Pargač v.r.

Stanislav Zemba v.r.
místostarosta obce

starosta obce

Ověřovatelé zápisu

Jaroslav Strýček v.r.

………………….

Milan Šamaj

………………….

v.r.

