Zápis a přijatá usnesení z 9. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 20.12.2011
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni:

dle prezenční listiny

Zapisovatelka:

Jitka Pargačová

Předkladatel návrhů usnesení :

ing. Mojmír Pargač

Ověřovatelé zápisu :

Jaroslav Strýček, Petr Pargač

Omluveni :

Stanislav Zemba

Starosta obce na úvod veřejného zasedání konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 zastupitelů
a je usnášeníschopné. Zasedání zastupitelstva zahájil starosta v 17.00 hodin za přítomnosti 9 občanů
a předložil návrh programu jednání. Jako ověřovatele zápisu byli určeni Jaroslav Strýček a Petr
Pargač. Na úvod starosta navrhl samostatný bod – Projednání Plánu sociálních služeb na Osoblažsku
na rok 2012 zařadit jako bod č. 3 programu veřejného zasedání.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/9-2011 ověřovatele zápisu a program zasedání dle předložených návrhů
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
1) Dotační tituly, smlouvy
Starosta informoval přítomné o podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2012“ na zajištění služeb
průvodců, zajištění lektorské činnosti a vybavení mobiliářem zámku. Plánované uznatelné náklady
činí 100 000,- Kč, požadovaná dotace 50.000,- Kč. Dále starosta požádal přítomné zastupitele o
schválení Smlouvy č. 09029006 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne
28.11.2011 a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 22.11.2011, vše na akci – projekt „Obnova
obecní zeleně ve Slezských Rudolticích – I.etapa. Dále byla přítomným zastupitelům předložena ke
schválení Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, projektu „Klubovna mladých
hasičů“ ze dne 29.11.2011. Hodnota poskytnuté dotace činí 220 500 Kč
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
2/9-2011 podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotačního programu
„Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2012“ na zajištění služeb průvodců, zajištění
lektorské činnosti a vybavení mobiliářem zámku. Plánované uznatelné náklady činí 100 000,- Kč,
požadovaná dotace 50.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Usnesení bylo schváleno

1

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/9-2011 Smlouvu č. 09029006 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ze
dne 28.11.2011 a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 22.11.2011, vše na akci – projekt „Obnova
obecní zeleně ve Slezských Rudolticích – I.etapa.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/9-2011 Dohodu o poskytnutí dotace ze SZIF, Programu rozvoje venkova, osy IV. LEADER, Fiche
č. 3 – Občanské vybavení a služby na území MAS Rozvoj Krnovska, výzvy č. 4/2011, projekt
„Klubovna mladých hasičů“, ze dne 29.11.2011. Procento dotace činí 90%, spoluúčast obce činí 10%.
Hodnota dotace činí 220.500 Kč.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
2) Rozpočet obce na rok 2012
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2012
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/9-2011 rozpočet obce na rok 2012 v členění dle projednávaného materiálu
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
3) Plán sociálních služeb na Osoblažsku na rok 2012
Zastupitelstvo obce projednalo Plán sociálních služeb na Osoblažsku na rok 2012. Zasedání se
zúčastnil vedoucí skupiny SPSS pan Bezděk, který zastupitelům a přítomným občanům odpovídal na
dotazy, týkající se této problematiky, vysvětloval cíle programu, zdroje financování apod.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
6/9-2011 předložený materiál „Plán sociálních služeb na Osoblažsku na rok 2012
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení bylo schváleno

2

0

Zdrželi se 1 (Skupien)

4) Projednání rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového opatření č. 1/2011 DSo – Voda Třemešná,
rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2012 a rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko
na léta 2013 - 2014 a rozpočtu Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska na rok 2012
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se schválenými rozpočty dobrovolných svazků,
informoval o změnách v představenstvu DSo – Voda (předseda Ing. Pargač, místopředseda Mgr.
Klimošková)
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
7/9-2011 rozpočet na rok 2012 a rozpočtové opatření č. 1/2011 DSo – Voda Třemešná, rozpočet
Mikroregionu Krnovsko na rok 2012 , rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na léta 2013 - 2014
a rozpočet Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska na rok 2012
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
5) Plán účetních odpisů ZŠ a MŠ, navýšení ceny stravného v roce 2012, změna přílohy ke
Zřizovací listině školské rady pro volební období 2012 – 2014
Starosta seznámil zastupitele s plánem účetních odpisů ZŠ a MŠ pro rok 2012. Dále bylo dáno na
vědomí, že od 1.1.2012 dochází k navýšení ceny stravenky pro cizí strávníky o 2,- Kč (z 57,-Kč na
59,-Kč) a navýšení ceny prodávaných knedlíků o 2,- Kč (z 23,-Kč na 25,-Kč). Zastupitelé byli rovněž
seznámeni se změnou přílohy ke Zřizovací listině školské rady, která určuje členy Školské rady ZŠ a
MŠ, zpracovanou na základě výsledků voleb do Školské rady na období od 1.1.2012 do 31.12.2014.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
8/9-2011 plán účetních odpisů ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice pro rok 2012
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
9/9-2011 sdělení ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice o navýšení ceny stravenky pro cizí strávníky o 2,- Kč (z
57,-Kč na 59,-Kč) a navýšení ceny prodávaných knedlíků o 2,- Kč (z 23,-Kč na 25,-Kč)
Výsledek hlasování

Pro

8

Proti

Usnesení bylo schváleno

3

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
10/9-2011 přílohu ke Zřizovací listině školské rady, zpracovanou na základě výsledků voleb do
Školské rady ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice pro období od 1.1.2012 do 31.12.2014
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

6) Návrh Pravidel obce Slezské Rudoltice na tvorbu a používání sociálního fondu
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem Pravidel na tvorbu a používání sociálního
fondu obce Slezské Rudoltice.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
11/9–2011 předložený Návrh Pravidel obce Slezské Rudoltice na tvorbu a používání sociálního fondu
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
7) Inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2011
Zastupitelům byl předložen příkaz starosty k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni
31.12.2011. Zastupitelé byli seznámeni s plánem inventur a se složením inventarizačních komisí.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
12/9-2011 příkaz starosty obce k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce ke dni
31.12.2011.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
8) Pořadníky na byty ve vlastnictví obce na 1.pololetí 2012, bytová problematika
Starosta seznámil zastupitele se seznamem žadatelů o přidělení bytů a s pořadníkem pro přidělování
bytů v majetku obce pro 1.pololetí roku 2012 a se seznamem žadatelů o mimořádné přidělení bytu.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
13/9-2011 pořadníky na byty ve vlastnictví obce na 1. pololetí roku 2012 dle předloženého návrhu
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

Usnesení bylo schváleno
4

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
14/9-2011 seznam žadatelů o mimořádné přidělení bytů v majetku obce
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

Zdrželi se 1 (T.Zemba)

0

Usnesení bylo schváleno
9) Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2011
Starosta seznámil přítomné zastupitele se Zápisem o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
k datu 30.9.2011. Při dílčím přezkoumání hospodaření k 30.9.2011 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
15/9-2011
30.9.2011.

zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Slezské Rudoltice k datu

Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
10) Navýšení ceny vodného
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele a občany s důvody, které vedly ke zvýšení ceny vody u
obcí sdružených v DSo – Voda Třemešná. Důvodem pro navýšení ceny z dnešních 30,- Kč s DPH na
35,- Kč s DPH je zejména navýšení DPH, navýšení ceny elektrické energie a výrazný pokles prodeje
pitné vody od června 2011 zhruba o 12%. Voda – svazek obcí zajišťuje provoz pouze za cenu
nezbytných nákladů tak, aby dopad zdražování byl na odběratele pokud možno co nejmenší.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
16/9-2011 oznámení organizace VODA – svazek obcí o navýšení ceny vodného ke dni 1.1.2012 pro
odběratele napojené na skupinový vodovod na 35,- Kč s DPH za 1 m3 upravené a dodané pitné vody
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
11) Navýšení ceny žetonů za svoz komunálního odpadu
Starosta obce seznámil zastupitele s důvody, které vedou k nutnosti navýšení ceny žetonů pro fyzické
a právnické osoby ode dne 1.1.2012. Důvodem je především navýšení DPH a 5% navýšení ceny svozu
ze strany svozové firmy. Cena žetonu pro fyzické osoby (červený žeton) se navyšuje z původní ceny
75,- Kč na 82,- Kč s DPH a cena žetonů pro právnické osoby (žluté žetony) ze 77,- Kč na 84,- Kč
s DPH. Zastupitelé byli požádáni o stanovení počtu žetonů (navrhované max.1 ks/1vlastněnou
popelnici), které mohou být na domácnost zakoupeny ve zbytku měsíce prosince 2011.

5

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
17/9-2011 navýšení ceny žetonů za svoz komunálního odpadu pro fyzické osoby z původních 75,- na
82,- Kč s DPH a ceny žetonů pro právnické osoby z původních 77,- na 84,- Kč s DPH.
Výsledek hlasování : Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

1 (Šamaj)

Usnesení bylo schváleno
12) Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva obce
Starosta obce seznámil zastupitele se Zprávami o činnosti výboru pro kulturu, kontrolního výboru,
finančního výboru a se Závěrečnou zprávou výboru pro sport, vše za rok 2011
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
18/9-2011 Zprávy o činnosti kontrolního výboru, Zprávu finančního výboru, Zprávu o činnosti
výboru pro kulturu a Závěrečnou zprávu výboru pro sport za rok 2011
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
13) Různé
Starosta obce informoval zastupitele o stavu prodeje nemovitosti č.p. 85 (bývalý obecní úřad)
s přilehlými nemovitostmi. K datu 12.12.2011 do 17.00 hod. nebyla doručena nabídka ke koupi
nemovitosti, o tomto byli jednotliví členové komise vyrozuměni e mailem. Starosta navrhl nově
oslovit všechny obce Mikroregionu Krnovsko s žádostí o vyvěšení letáku informujícím o nabídce
prodeje těchto nemovitostí. K případným nabídkám ke koupi by zaujalo konkrétní stanovisko
zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání v roce 2012, v případě nedoručení nabídek podmínky
dalšího postupu stanoví zastupitelstvo na tomtéž zasedání. Navrhl, aby se cena předmětných
nemovitostí nesnižovala a nebyly v této fázi oslovovány realitní kanceláře a v případě doručení více
nabídek byla upřednostněna zastupitelstvem nabídka s nejvyšší kupní cenou za uvedené nemovitosti.
Starosta seznámil přítomné zastupitele s žádostí paní Mileny Rajnochové na odkoupení parcely č.
249/16 – ost. plocha o výměře 140 m2 v k.ú. Městys Rudoltice, která vznikla oddělením části
pozemku – pozemkové parcely č. 249/12 – ost. plocha v k.ú. Městys Rudoltice a požádal o schválení
oddělení části pozemku – pozemkové parcely č. 249/12 – ost. plocha v k.ú. Městys Rudoltice, která
dnes slouží jako nájemní zahrada. Náklady spojené s dělením pozemku a náklady na pořízení
geometrického plánu nese žadatel o koupi pozemku.
Dále bylo zastupitelstvo obce seznámeno s doručenou výpovědí z nájmu nebytových prostor ze strany
paní Evy Kořínkové bez udání důvodu ke dni 31.12.2011, bez uplatnění 3 měsíční výpovědní lhůty.
Zároveň bylo zastupitelstvo obce požádáno o narovnání nákladů spojených s vybudováním stropu a
osvětlení v uvedené provozovně na č.p. 7., v souladu s Dodatkem č. 7 ke Smlouvě o pronájmu
nebytových prostor a v souladu s Usnesením zastupitelstva obce č. 6/8 – 2003. Zastupitelstvu byl
předložen daňový doklad ze dne 1.7.2003 s vyčíslením konečné ceny stavebních úprav, která je
požadována v této výši i ze strany stávajícího nájemce.
V souvislostí s žádosti o bezúplatný převod pozemků na p.č. 1709/2 – ost. plocha a p.č. 1699 – ost.
plocha, vše v k.ú. Ves Rudoltice od Pozemkového fondu ČR podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d)
zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, požádal starosta o schválení tohoto bezúplatného
převodu pozemků. Usnesením č. 24/8-2011 bylo schváleno podání žádosti o bezúplatný převod těchto
pozemků z Pozemkového fondu na obec Slezské Rudoltice.
6

V souvislosti s nově vydanou knihou prof. Myšky „Hrabě Hodic a jeho svět“ bylo zastupitelstvo
požádáno o schválení komisionářské smlouvy na prodej této knihy.
Dále byli zastupitelé seznámeni s žádostí předsedy TJ o převod finančních částek mezi jednotlivými
položkami neinvestiční dotace, která byla poskytnuta TJ v roce 2011.
Dále starosta obce seznámil zastupitele s návrhem na poskytnutí finančních darů členům zastupitelstva
obce, členům výborů zastupitelstva příp. občanům obce. Požádal zastupitele o schválení předloženého
návrhu.
Dále starosta požádal o schválení přijetí daru Moravskoslezského kraje – 4 kusů kompletních
přetlakových vzduchových přístrojů včetně ochranných masek v hodnotě 159.302,40 Kč a souhlas
s uzavřením darovací smlouvy na přijetí tohoto materiálu.
Návrh usnesení
ZO ukládá:
19/9-2011 starostovi obce oslovit obce Mikroregionu Krnovsko s žádostí o zveřejnění a zpřístupnění
na svých stránkách a úředních deskách nabídky k prodeji nemovitostí : 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. Případné došlé nabídky budou hodnoceny na
nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
20/9-2011 oddělení části pozemku 249/12 – ost. plocha v k.ú. Městys Rudoltice, která slouží jako
nájemní zahrada (Rajnochová). Náklady spojené s dělením pozemku a náklady na pořízení
geometrického plánu nese žadatel o koupi pozemku.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
21/9-2011 výpověď z nájmu nebytových prostor na č.p. 7 ve Slezských Rudolticích ze strany paní Evy
Kořínkové bez udání důvodu a bez uplatnění 3 měsíční výpovědní lhůty ke dni 31.12.2011.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti 0

Usnesení bylo schváleno

7

Zdrželi se 0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
22/9-2011 uhrazení nákladů spojených s vybudováním stropu a osvětlení stávajícímu nájemci paní
Evě Kořínkové v provozovně na č.p. 7. ve Slezských Rudolticích v souladu s Dodatkem č. 7 ke
Smlouvě o pronájmu nebytových prostor a v souladu s Usnesením zastupitelstva obce č. 6/8 – 2003,
v celkové částce 44.970,30 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 0
Proti
Jalamasová,Skupien,Šamaj,T.Zemba,Strýček)

8 (ing.Pargač, P.Pargač, Jalamas,
Zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
23/9-2011 bezúplatný převod pozemků na p.č. 1709/2 – ost. plocha a p.č. 1699 – ost. plocha, vše
v k.ú. Ves Rudoltice od Pozemkového fondu ČR podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č.
95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů na obec Slezské Rudoltice.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
24/9-2011 předloženou komisionářkou smlouvu ze dne 1.12.2011 resp. 12.12.2011 uzavřenou mezi
dodavatelem Ostravskou univerzitou v Ostravě a odběratelem obcí Slezské Rudoltice ve věci prodeje
knihy prof. Myšky „ Hrabě Hodic a jeho svět“
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
25/9-2011 žádost předsedy TJ o převod finančních částek mezi jednotlivými položkami schválené
neinvestiční dotace pro rok 2011
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
26/9-2011 předložený návrh finančních darů členům zastupitelstva, členům výborů zastupitelstva
obce a občanům dle předloženého materiálu
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti

Usnesení bylo schváleno
8

0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
27/9-2011 přijetí daru Moravskoslezského kraje – 4 kusů kompletních přetlakových vzduchových
izolačních přístrojů s otevřeným okruhem včetně ochranných masek pro jednotku Sboru
dobrovolných hasičů v hodnotě 159.302,40 Kč a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na přijetí
tohoto materiálu.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti

0

Zdrželi se

0

14) Rozpočtové opatření č. 6/2011
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem Rozpočtového opatření č. 6/2011
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
28/9-2011 rozpočtové opatření obce č. 6/2011 v členění dle předloženého návrhu
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení bylo schváleno
15) Diskuse
Starosta obce informoval občany o podaných podnětech, trestních oznámení v souvislosti s akcí
„Obnova obecní zeleně ve Slezských Rudolticích – I.etapa“.
Paní Štěpanovská se tázala, zda jsou vysazené stromy a keře zalévány, dále se tázala, zda a kdy
bude zahájen prodej knihy „ Hrabě Hodic a jeho svět“
Paní Bílková upozornila, že v křižovatce naproti restaurace Kořínek jsou rozjížděny nově
vysázené záhony. Starosta slíbil, že tyto záhony budou od hlavní cesty vymezeny dřevěnými
kolíky
Paní Rajnochová měla připomínku, zda by bylo možno odstranit stožár u autobusové zastávky na
náměstí
Starosta: stožár již svému původnímu účelu neslouží, proto bude pracovníky obce odstraněn.
Paní Bílková žádala o opravu veř. osvětlení chodníku ve směru k ZŠ a MŠ
Starosta přítomné občany informoval o informační schůzce se zájemci o veřejnou službu a VPP,
která se uskuteční dne 22.12.2011 v 17.00 hod. v zas. místnosti OÚ Sl. Rudoltice
Paní Vaněčková oznámila přítomným, že u komunikace směrem k Novému Lesu byl ustaven nový
kříž, vybudovaný z příspěvkůobčanů
Na závěr starosta popřál přítomným občanům veselé vánoce a příjemné prožití svátků, vše nejlepší
v novém roce 2012.
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16) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 18.20 hodin
Zapsala dne 20.12.2011

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
Jaroslav Strýček v.r.
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