Zápis a přijatá usnesení z 20. zasedání ZO Slezské Rudoltice,
konaného dne 5.5.2010 v kanceláři obecního úřadu
Přítomni:
Zapisovatelka:
Předkladatel návrhů usnesení:
Ověřovatelé zápisu:
Omluveni:

dle prezenční listiny
Jitka Pargačová
Martina Jalamasová
Romana Rajnochová, Petr Pargač
Martin Glejtek, Oldřich Křemen, Jaroslav Strýček

Veřejné zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin za přítomnosti 15 občanů , zastupitelům byl předložen
návrh programu zasedání.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/20-2010
program zasedání dle předloženého návrhu
1) Kontrola plnění usnesení
Kontrolou přijatých usnesení bylo zjištěno jejich průběžné plnění, úkoly uložené starostce obce byly splněny.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
2/20-2010
plnění usnesení přijatých na posledním zasedání zastupitelstva
2) Žádosti občanů a organizací
Starostka předložila k projednání žádost paní Marie Holkové o poskytnutí finanční půjčky na vyřešení tíživé
životní situace a žádost pana Josefa Duchoně o prodej pozemků, které užívá.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/20-2010
bezúročnou půjčku ve výši 19 000,-- Kč se splatností do 31.12.2010 dle žádosti paní Marie
Holkové
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/20-2010
záměr prodeje pozemku na p.č. 1174/2 – zahrada o výměře 294 m2 v k.ú. Ves Rudoltice
a prodej za obvyklých podmínek panu Josefu Duchoňovi dle předložené žádosti
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/20-2010
rozdělení pozemku na p.č. 1174/1 – ost. pl. v k.ú. Ves Rudoltice dle předložené žádosti pana
Josefa Duchoně geometrickým plánem za podmínek úhrady veškerých nákladů s dělením pozemku spojených
žadatelem
3) Bytové hospodářství
Zastupitelé byli seznámeni s přijatými žádostmi o mimořádné přidělení bytů a byl jim předložen seznam žadatelů
o řádné přidělení bytu, zastupitelé jednali o přidělení neužívaného bytu. Starostka přítomné seznámila
s uzavřením dohody s panem Ivanem Pitterou.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
6/20-2010
seznam žadatelů o mimořádné přidělení bytů v majetku obce ke dni 30.4.2010
a uzavření dohody s panem Ivanem Pitterou o změně předmětu nájmu
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
7/20-2010
přidělení neužívaného bytu v bytovém domě s č.p. 7 paní/u ……………………….
4) ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice
Zastupitelé byli seznámeni s plněním rozpočtu za I. čtvrtletí 2010, projednali žádost o navýšení příspěvku
předložený statutární zástupkyní a byli informováni o možnostech vytápění objektu v příští topné sezóně, kdy
dojde k ukončení provozu stávající kotelny.

1

Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
8/20-2010
plnění rozpočtu příspěvkové organizace za I. čtvrtletí 2010, žádost o poskytnutí příspěvku na
pořízení dřevěné průlezky a změnu způsobu vytápění objektu
Návrh usnesení
ZO ukládá:
9/20-2010
statutární zástupkyni ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice realizaci veřejných zakázek na zhotovitele
stavebních prací v rozsahu: výměna podlahy v herně mateřské školy, zhotovení zděné příčky mezi hernami
v MŠ, pořízení dvoukřídlých dveří v celkové hodnotě do 210 000,-- Kč vč. DPH a pořízení dřevěné průlezky
na školní zahradu v celkové výši do 50 000,-- Kč vč. DPH v termínu do 15.6.2010
Návrh usnesení
ZO stanoví:
10/20-2010
kritéria pro veřejnou zakázku dle usnesení 9/20-2010: výše nabídkové ceny 100%
a jmenuje do výběrové komise za zřizovatele pana Stanislava Zembu
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
11/20-2010
změnu vytápění v objektu MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice dle předloženého návrhu
a pověřuje starostku k jednání s firmou Dalkia
5) Dotační řízení
Starostka informovala přítomné o navýšení dotace na opravu střechy zámku, zastupitelé projednali dodatek č. 1
ke smlouvě se zhotovitelem opravy a byli seznámeni se škodní událostí v objektu, kde vlivem sněhu a mrazu
došlo k poškození střešních trámů a krovů. Starostka podala zprávu o získání dotace na opravu místní
komunikace v Pelhřimovech a získání dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
12/20-2010
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2010 ze dne 17.3.2010, kterou se rozšiřuje rozsah
prací na plánované opravě střechy zámku na celkovou částku 307 500,-- Kč (z důvodu navýšení dotace
z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR na celkovou částku 250 000,-- Kč)
a opravu následků škodní události na střeše zámku firmě provádějící plánovanou opravu střechy
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
13/20-2010
přijetí dotace ve výši 226 723,-- Kč na obnovu místní komunikace v osadě Pelhřimovy
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
14/20-2010
přijetí dotace ve výši 766 500,-- Kč na realizaci projektu „Zámek Slezské Rudoltice“
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavření smlouvy s poskytovatelem
6) Veřejné zakázky
Zastupitelé projednali změnu člena výběrové komise a starostka předložila zprávu o posouzení
a hodnocení přijatých nabídek k realizaci projektu Multifunkční areál. Starostka dále podala informaci
o probíhajícím námitkovém řízení projektu Obnova zeleně I. etapa. Zastupitelé projednali kritéria
a složení komisí pro veřejné zakázky připravovaných projektů a způsob financování realizovaných projektů obce
do doby proplacení dotací od poskytovatelů.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
15/20-2010
změnu člena hodnotící komise dle usnesení 30/19-2010, kdy místo Libora Švehly jmenuje
Ing. Dobroslava Janka
Návrh usnesení
ZO vylučuje:
16/20-2010
z veřejné zakázky na zhotovitele Rekonstrukce a modernizace Multifunkčního areálu Slezské
Rudoltice v souladu s ustanovením § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů uchazeče, jehož nabídka nebyla zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci
s jednotlivými listy, a to Ing. Josef Kučerik – soukromý stavební podnik, 793 83 Jidndřichov 515
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Návrh usnesení
ZO schvaluje:
17/20-2010
v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů ve věci veřejné zakázky na zhotovitele Rekonstrukce a modernizace
Multifunkčního areálu Slezské Rudoltice uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, a to EKOBAU INVEST a.s., Podolská 156, Hradec nad Moravicí
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
18/20-2010
použití prostředků na běžném účtu obce, které nejsou zapojeny do rozpočtu obce na rok 2010
k financování realizovaných projektů do doby proplacení dotací dle poskytovatelů
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
19/20-2010
v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů ve věci veřejné zakázky na dodavatele publicity projektu „Rekonstrukce a
modernizace Multifunkčního areálu Slezské Rudoltice“ uchazeče, jehož nabídky byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, a to GRAVOGRAF Ostrava s.r.o, Šalounova 43/494, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
20/20-2010
probíhající námitkové řízení veřejné zakázky na dodavatele služeb projektu „Obnova obecní
zeleně ve Slezských Rudolticích – I. etapa“
Návrh usnesení
ZO ukládá:
21/20-2010
starostce obce podat žádost o prodloužení lhůty Registračního listu č. R 05 197 k Ministerstvu
životního prostředí ČR v termínu do 10.5.2010
Návrh usnesení
ZO ukládá:
22/20-2010
starostce obce vyhlášení veřejných zakázek pro projekty: „Rekonstrukce místní sítě veřejného
osvětlení“ a „Obnova příkopu za bytovým domem 27,28“ v termínu do 30.6.2010, stanoví jako jediné kritérium
pro výběr uchazečů veřejných zakázek výši nabídkové ceny a jmenuje za členy hodnotící komise, která bude
zároveň komisí pro otevírání obálek pro rekonstrukci veřejného osvětlení M. Jalamasovou, B. Kostihu
a S. Zembu a pro obnovu příkopu M. Jalamasovou, O. Křemena a P. Pargače
7) Závěrečný účet obce za rok 2009
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2009 včetně povinných příloh.
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
23/20-2010
s celoročním hospodařením obce Slezské Rudoltice za rok 2009 bez výhrad
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
24/20-2010
závěrečný účet obce za rok 2009
8) Odpadové hospodářství obce
Starostka seznámila přítomné s náklady obce na provozování systému nakládání s odpady za rok 2009
a informovala o změnách, které nastávají z důvodu vydaného demoličního výměru na budovu, ve které
se objemný a nebezpečný odpad shromažďoval a z důvodu ukončení smlouvy s obcí Osoblaha na zajištění svozu
směsného komunálního odpadu
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
25/20-2010
náklady obce na provozování systému nakládání s odpady v obci za rok 2009
Návrh usnesení
ZO schvaluje
26/20-2010
změnu systému svozu odpadů v obci od 1.5.2010
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Návrh usnesení
ZO schvaluje:
27/20-2010
Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2010, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č.
4/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
9) Různé
Zastupitelé projednali žádosti o převody pozemků od Pozemkového fondu ČR, které jsou pro obec důležité –
jedná se o přístupové cesty. Dále projednali využití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů a dodatek
č. 5 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor, kterým se upravuje znění smlouvy tak, aby vyhovovalo způsobu
účtování. Starostka předložila návrh smlouvy o dílo k zajištění Změny č. 1 ÚPD obce a zprávy z jednání
dobrovolných svazků obcí.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
28/20-2010
podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku na p.č. 1709 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
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
29/20-2010
podání žádosti o úplatný převod pozemků na p.č. 29/5 a na p.č. 31 v k.ú. Městys Rudoltice
od Pozemkového fondu ČR podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
30/20-2010
využití části výtěžku z provozování výherního hracího přístroje ve výši 768,-- Kč zapojením
do rozpočtu obce na rok 2010 v oblasti kultury
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
31/20-2010
dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 30 ze dne 31.12.2006
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
32/20-2010
uzavření smlouvy o dílo na zakázku Změna č. 1 územního plánu obce Slezské Rudoltice
se zhotovitelem Atelier Archplan Ostrava s.r.o., ul. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava – Martinov
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
33/20-2010
závěrečný účet za rok 2009 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko a zápis z jednání
členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska
10) Rozpočtové opatření č. 2/2010
Zastupitelé projednali návrh účetní obce na provedení opravy účetních položek v rozpočtu na rok 2010
s účinností od 1.1.2010 a návrh rozpočtového opatření obce.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
34/20-2010
opravu účetních položek v rozpočtu na rok 2010 s účinností od 1.1.2010 dle předloženého
materiálu
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
35/20-2010
rozpočtové opatření obce č. 2/2010 v členění dle předloženého návrhu
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Diskuse:
Romana Rajnochová, Pavel Veldschmídt:
dotaz na možnost úklidu u kotelny vedle školy
Bude vyzván majitel kotelny, v případě nutnosti provedou úklid zaměstnanci obce zařazení na veřejně prospěšné
práce.
Věra Juroková, Zdeněk Kořínek:
dotaz na ořez stromů na hřbitově a u restaurace
Bude řešeno při realizaci projektu obnovy veřejné zeleně.
Marie Vaněčková:
dotaz na evidenci remízků v katastru obce, upozornění na údržbu
zeleně okolo obnovených křížů a dotaz na systém podávání žádostí o dotace.
Evidenci krajinných prvků provádí Agentura pro ochranu životního prostředí, zeleň u křížů bude
odstraněna pracovníky obce. Žádostí o dotace předkládá starostka na základě schválených
dlouhodobých akcí k obnově venkova a v souladu s vyhlášenými výzvami poskytovatelů dotací.
Zdeněk Kořínek:
dotaz na možnosti zahrádkářů k ukládání zeleně
Občané mohou ukládat zeleň na skládce k tomu určené, ve větším množství na skládce stavební suti.

Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hodin.

Zapsala dne 5.5.2010

Jitka Pargačová

Z ručního zápisu přepsala

Martina Jalamasová

Martina Jalamasová v.r.
starostka obce

Jaroslav Strýček v.r.
místostarosta obce

Příloha:
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přijatá usnesení

Přijatá usnesení 20. ZO Slezské Rudoltice
ZO schvaluje:
1/20-2010
pro:

program zasedání dle předloženého návrhu
6

ZO bere na vědomí:
2/20-2010
plnění usnesení přijatých na posledním zasedání zastupitelstva
pro:
6
ZO schvaluje:
3/20-2010
Holkové
pro:
zdržel se:

bezúročnou půjčku ve výši 19 000,-- Kč se splatností do 31.12.2010 dle žádosti paní Marie
2 (Jalamasová, Kostiha)
2 (Rajnochová, Švehla)

proti:

2 (Pargač, Zemba)

4/20-2010
záměr prodeje pozemku na p.č. 1174/2 – zahrada o výměře 294 m2 v k.ú. Ves Rudoltice a
prodej za obvyklých podmínek panu Josefu Duchoňovi dle předložené žádosti
pro:
6
5/20-2010
rozdělení pozemku na p.č. 1174/1 – ost. pl. v k.ú. Ves Rudoltice dle předložené žádosti pana
Josefa Duchoně geometrickým plánem za podmínek úhrady veškerých nákladů s dělením pozemku spojených
žadatelem
pro:
6
ZO bere na vědomí:
6/20-2010
seznam žadatelů o mimořádné přidělení bytů v majetku obce ke dni 30.4.2010
a uzavření dohody s panem Ivanem Pitterou o změně předmětu nájmu
pro:
6
ZO schvaluje:
7/20-2010
proti:

přidělení neužívaného bytu v bytovém domě s č.p. 7 paní/u ……………………….
6

ZO bere na vědomí:
8/20-2010
plnění rozpočtu příspěvkové organizace za I. čtvrtletí 2010, žádost o poskytnutí příspěvku na
pořízení dřevěné průlezky a změnu způsobu vytápění objektu
pro:
6
ZO ukládá:
9/20-2010
statutární zástupkyni ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice realizaci veřejných zakázek na zhotovitele
stavebních prací v rozsahu: výměna podlahy v herně mateřské školy, zhotovení zděné příčky mezi hernami
v MŠ, pořízení dvoukřídlých dveří v celkové hodnotě do 210 000,-- Kč vč. DPH
a pořízení dřevěné průlezky na školní zahradu v celkové výši do 50 000,-- Kč vč. DPH v termínu do 15.6.2010
pro:
6
ZO stanoví:
10/20-2010
kritéria pro veřejnou zakázku dle usnesení 9/20-2010: výše nabídkové ceny 100%
a jmenuje do výběrové komise za zřizovatele pana Stanislava Zembu
pro:
5
zdržel se:
1 (Zemba)
ZO schvaluje:
11/20-2010
změnu vytápění v objektu MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice dle předloženého návrhu
a pověřuje starostku k jednání s firmou Dalkia
pro:
6
12/20-2010
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2010 ze dne 17.3.2010, kterou se rozšiřuje rozsah
prací na plánované opravě střechy zámku na celkovou částku 307 500,-- Kč (z důvodu navýšení dotace
z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR na celkovou částku 250 000,-- Kč)
a opravu následků škodní události na střeše zámku firmě provádějící plánovanou opravu střechy
pro:
5
zdržel se:
1 (Zemba)
ZO schvaluje:
13/20-2010
pro:

přijetí dotace ve výši 226 723,-- Kč na obnovu místní komunikace v osadě Pelhřimovy
4
zdržel se:
2 (Švehla, Zemba)
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14/20-2010
přijetí dotace ve výši 766 500,-- Kč na realizaci projektu „Zámek Slezské Rudoltice“
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavření smlouvy s poskytovatelem
pro:
4
proti: 1 (Pargač)
zdržel se:
1 (Zemba)
15/20-2010
změnu člena hodnotící komise dle usnesení 30/19-2010, kdy místo Libora Švehly jmenuje Ing.
Dobroslava Janka
pro:
6
ZO vylučuje:
16/20-2010
z veřejné zakázky na zhotovitele Rekonstrukce a modernizace Multifunkčního areálu Slezské
Rudoltice v souladu s ustanovením § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů uchazeče, jehož nabídka nebyla zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci
s jednotlivými listy, a to Ing. Josef Kučerik – soukromý stavební podnik, 793 83 Jidndřichov 515
pro:
6
ZO schvaluje:
17/20-2010
v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů ve věci veřejné zakázky na zhotovitele Rekonstrukce
a modernizace Multifunkčního areálu Slezské Rudoltice uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, a to EKOBAU INVEST a.s., Podolská 156, Hradec nad Moravicí
pro:
6
18/20-2010
použití prostředků na běžném účtu obce, které nejsou zapojeny do rozpočtu obce na rok 2010
k financování realizovaných projektů do doby proplacení dotací dle poskytovatelů
pro:
6
19/20-2010
v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů ve věci veřejné zakázky na dodavatele publicity projektu „Rekonstrukce a
modernizace Multifunkčního areálu Slezské Rudoltice“ uchazeče, jehož nabídky byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, a to GRAVOGRAF Ostrava s.r.o, Šalounova 43/494, 703 00 Ostrava – Vítkovice
pro:
6
ZO bere na vědomí:
20/20-2010
probíhající námitkové řízení veřejné zakázky na dodavatele služeb projektu „Obnova obecní
zeleně ve Slezských Rudolticích – I. etapa“
pro:
6
ZO ukládá:
21/20-2010
starostce obce podat žádost o prodloužení lhůty Registračního listu č. R 05 197 k Ministerstvu
životního prostředí ČR v termínu do 10.5.2010
pro:
6
22/20-2010
starostce obce vyhlášení veřejných zakázek pro projekty: „Rekonstrukce místní sítě veřejného
osvětlení“ a „Obnova příkopu za bytovým domem 27,28“ v termínu do 30.6.2010, stanoví jako jediné kritérium
pro výběr uchazečů veřejných zakázek výši nabídkové ceny a jmenuje za členy hodnotící komise, která bude
zároveň komisí pro otevírání obálek pro rekonstrukci veřejného osvětlení M. Jalamasovou, B. Kostihu a S.
Zembu a pro obnovu příkopu M. Jalamasovou, O. Křemena a P. Pargače
pro:
6
ZO souhlasí:
23/20-2010
pro:

s celoročním hospodařením obce Slezské Rudoltice za rok 2009 bez výhrad
6

ZO schvaluje:
24/20-2010
pro:

závěrečný účet obce za rok 2009
6

ZO bere na vědomí:
25/20-2010
náklady obce na provozování systému nakládání s odpady v obci za rok 2009
pro:
6
26/20-2010
pro:

změnu systému svozu odpadů v obci od 1.5.2010
6
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ZO schvaluje:
27/20-2010
Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2010, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č.
4/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
pro:
6
28/20-2010
podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku na p.č. 1709 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
pro:
6
29/20-2010
podání žádosti o úplatný převod pozemků na p.č. 29/5 a na p.č. 31 v k.ú. Městys Rudoltice od
Pozemkového fondu ČR podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
pro:
6
30/20-2010
využití části výtěžku z provozování výherního hracího přístroje ve výši 768,-- Kč zapojením
do rozpočtu obce na rok 2010 v oblasti kultury
pro:
6
31/20-2010
pro:

dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 30 ze dne 31.12.2006
6

32/20-2010
uzavření smlouvy o dílo na zakázku Změna č. 1 územního plánu obce Slezské Rudoltice se
zhotovitelem Atelier Archplan Ostrava s.r.o., ul. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava – Martinov
pro:
6
ZO bere na vědomí:
33/20-2010
závěrečný účet za rok 2009 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko a zápis z jednání
členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska
pro:
6
ZO schvaluje:
34/20-2010
materiálu
pro:
35/20-2010
pro:

opravu účetních položek v rozpočtu na rok 2010 s účinností od 1.1.2010 dle předloženého
6
rozpočtové opatření obce č. 2/2010 v členění dle předloženého návrhu
6

Ověřovatelé zápisu:

Romana Rajnochová v.r.

Petr Pargač v.r.

Evidenční číslo zveřejňované písemnosti:
vyvěšeno dne:
sňato dne:
za správnost:

38/2010
11.5.2010
27.5.2010
Martina Jalamasová
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