Zápis a přijatá usnesení z 21. zasedání ZO Slezské Rudoltice,
konaného dne 30.6.2010 v kanceláři obecního úřadu
Přítomni:
Zapisovatelka:
Předkladatel návrhů usnesení:
Ověřovatelé zápisu:
Omluveni:

dle prezenční listiny
Jitka Pargačová
Martina Jalamasová
Jaroslav Strýček, Libor Švehla
Martin Glejtek – dostavil se v průběhu jednání (v 18:20 hod.)

Veřejné zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin za přítomnosti 13 občanů , zastupitelům byl předložen
návrh programu zasedání.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/21-2010
program zasedání dle předloženého návrhu
1) Kontrola plnění usnesení
Kontrolou usnesení přijatých na 20. zasedání ZO bylo zjištěno jejich průběžné plnění, úkoly uložené starostce
a statutární zástupkyni školy byly splněny.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
2/21-2010
plnění usnesení přijatých na posledním zasedání
2) Žádosti občanů a organizací
Starostka informovala o stažení žádosti paní Holkové a předložila k projednání žádosti občanů o prodej
nepotřebného materiálu a žádost o pronájem nebytových prostor provozovny holičství. Zastupitelé projednali
žádost o souhlas s dělením pozemků a žádost o poskytnutí ubytování pro letní tábor mládeže.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/21 -2010
prodej nepotřebného majetku obce dle žádostí Barbory Švrčinové a Jozefa Hudáčka
a stanoví cenu a pravidla pro prodej nepotřebného majetku takto – regál kovový
včetně desek za cenu 500,-- Kč v maximálním množství 2 ks regálu na žadatele,
šatnové bloky a okenní pletivo jako celek za cenu 1 000,-- Kč, ceny jsou vč. DPH
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/21-2010
záměr pronájmu nebytových prostor provozovny holičství a kadeřnictví
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
5/21-2010
s dělením pozemků na p.č. 1074/1 a na p.č. 1076/3 obě v k.ú. Víno dle žádosti Věry
a Jaroslava Porebských za podmínky uhrazení nákladů spojených s dělením pozemků
žadateli
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
6/21-2010
poskytnutí ubytování pro tábor mládeže dle žádosti Hnutí DUHA Jeseníky bezúplatně
v prostorách zámku ve Slezských Rudolticích v termínu 20.8.-29.8.2010 za provedení prací
v katastrech obce
3) Bytové hospodářství
Zastupitelé projednali návrh pořadníků na byty v majetku obce na II. pololetí 2010 a seznam žadatelů
o mimořádné přidělení nájemního bytu. Starostka předložila sdělení části nájemníků bytového domu č.p. 17,
zastupitelé projednali problémy s dodržováním domovního řádu, Petr Pargač domluví nájemníkům bytového
domu č.p. 17 osobně, obec zajistí písemné upozornění na dodržování domovního řádu. Paní Kociánová
upozornila na skutečnost, že v době provádění místního šetření starostkou a bytovým referentem bylo již v domě
uklizeno, Romana Rajnochová upozornila na potřebu výmalby společných prostor v bytových domech.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
7/21-2010
pořadníky na byty v majetku obce na II. pololetí roku 2010 dle předloženého návrhu
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Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
8/21-2010
seznam žadatelů o mimořádné přidělení bytu v majetku obce
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
9/21-2010
záznam z kontroly užívání nebytových prostor v bytovém domě č.p. 17 ve Slezských
Rudolticích a ukládá Petru Pargačovi upozornit jednotlivé nájemníky výše uvedeného
bytového domu na povinnost dodržování domovního řádu
4) Dotační řízení
Starostka informovala o zařazení projektu na rekonstrukci komínů v nájemních domech v majetku obce mezi
náhradní příjemce dotace z rozpočtu MSK. Zastupitelům bylo předloženo Usnesení starostky obce č. 2/2010 ve
věci přijetí dotací, o nichž nebylo rozhodnuto (usnesení 13/20-2010, 14/20-2010 ze dne 5.5.2010).
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
10/21-2010
zařazení projektu „Rekonstrukce komínů v nájemních bytech“ jako náhradního
projektu v dotačním řízení Moravskoslezského kraje
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
11/21-2010
Usnesení starostky obce č. 2/2010 ve věci přijetí dotací
5) Veřejné zakázky
Starostka předložila zprávy o konaných veřejných zakázkách a zastupitelé stanovili kritéria veřejných zakázek
souvisejících s přijetím dotací z rozpočtu SZIF a MSK, zastupitelé také jmenovali členy výběrové komise pro
výše uvedené veřejné zakázky.
Návrh usnesení
ZO stanoví:
12/21-2010
jako jediné kritérium pro veřejné zakázky obce výši cenové nabídky uchazeče a jmenuje za
členy výběrové komise pro veřejné zakázky Martinu Jalamasovou, Jaroslava Strýčka a Libora
Švehlu
6) Sbor dobrovolných hasičů
Přítomní byli seznámeni s návrhem smlouvy o bezúplatném převodu osvětlovací techniky jednotce SDHO
a starostka informovala o povodňové aktivitě v květnu letošního roku.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
13/21-2010
uzavření smlouvy s firmou Darmovzal na realizaci projektu obnovy odvodnění bytového domu
27. a 28., uzavření smlouvy s firmou LUKAS M.O.S. k realizaci projektu rozšíření místní sítě
veřejného osvětlení a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku – osvětlovací
souprava z majetku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
14/21-2010
zprávu o I. stupni povodňové aktivity (I. SPA) z května 2010
7) ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice
Zastupitelé projednali zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky, bylo jim předloženo oznámení
prázdninového provozu MŠ a ŠJ a žádost o zvýšení příspěvku na provedení výměny osvětlení v herně MŠ.
Starostka informovala o cenových nabídkách k realizaci změny zdroje vytápění objektu školy.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
15/21-2010
Zprávu o posouzení a hodnocení cenových nabídek projektu „Oprava podlahy v herně,
zhotovení zděné příčky a pořízení dveří v mateřské škole“
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
16/21-2010
Oznámení o prázdninovém provozu ZŠ, MŠ a školní jídelny
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Návrh usnesení
ZO schvaluje:
17/21-2010
vítěznou firmu veřejné zakázky „Vytápění objektu ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice“ jako
zhotovitele změny a dodavatele technologie zdroje vytápění objektu
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
18/21-2010
navýšení příspěvku MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice o 30 000,-- Kč účelově určeného na
provedení výměny osvětlení v herně MŠ
8) Různé
Zastupitelé projednali úplatný převod pozemků od Pozemkového fondu a ukončení nájemní smlouvy (JZD)
z důvodu demolice objektu k 31.7.2010. Starostka předložila návrh na vyřazení nepotřebného majetku – traktor
WESTWOOD.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
19/21-2010
podání žádosti o úplatný převod pozemků ve správě Pozemkového fondu ČR na p.č.
1699, p.č. 1709, p.č. 58/1, p.č. 60/5 a p.č. 26/1, vše v k.ú. Ves Rudoltice podle
ustanovení § 5 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
20/21-2010
Ukončení nájemní smlouvy č. 559/ N 03/26 z důvodu demolice objektu
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
21/21-2010
vyřazení traktoru WESTWOOD S1600/38H z evidence majetku obce ke dni
13.5.2010 a jeho další užívání při údržbě veřejné zeleně
Zastupitelům byly předloženy závěrečné účty za rok 2009 DSO Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska a DSO
VODA a zápisy z jednání obou svazků. Zastupitelé stanovili ceny pohlednic vydaných v letošním roce
a nenavrhli změnu členů komise pro hodnocení soutěže pro občany „Květy pro radost“.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
22/21-2010
závěrečný účet za rok 2009 Dobrovolného svazku obcí VODA a Mikroregion –
Sdružení obcí Osoblažska a zápisy z jednání svazků
Návrh usnesení
ZO stanoví:
23/21-2010
cenu pohlednic obce vydaných v roce 2010 na 5,-- Kč pro přímý prodej a 4,-- Kč pro
prodej dalšímu prodejci, ceny jsou včetně DPH
Zastupitelé projednali Usnesení starostky obce č. 4/2010 ve věci přijetí Dodatku č.1 ke smlouvě o umísťování
psů do útulku pro opuštěná zvířata a byla jim předložena nabídka změny dodavatele silové elektřiny. Předseda
TJ předložil žádost o vytvoření dalšího pracovního místa na VPP na období od 1.7. do 31.10.2010.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
24/21-2010
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umísťování psů do útulku pro opuštěné
a nalezené psy dle předloženého materiálu
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
25/21-2010
změnu dodavatel silové elektřiny a ukládá starostce obce uzavření smlouvy
s CENTROPOL ENERGY a.s., Vaníčkova 1549/1, 400 01 Ústí nad Labem
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
26/21-2010
vytvoření 1 pracovního místa na VPP v termínu od 1.7.2010 do 31.10.2010, se zařazením pro
účely TJ Slezské Rudoltice a uzavření dodatku č. 1 k dohodě s TJ
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Zastupitelé stanovili počet členů zastupitelstva obce na volební období 2010 – 2014. projednali změnu zákona
o místních poplatcích – zákon 183/2010 Sb. a nabídku poradenství na zajištění systému řízení rizik v oblasti
účetnictví, daní a finanční kontroly.
Návrh usnesení
ZO stanoví:
27/21-2010
v souladu s ustanovením §68 zákona č 128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění
pozdějších předpisů počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2010 – 2014
na 9 členů
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
28/21-2010
změnu zákona o místních poplatcích a ukládá starostce obce zpracování příslušných
obecně závazných vyhlášek v termínu do 15.7.2010
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
29/21-2010
uzavření smlouvy s daňovým poradcem Ing. Ondrášek Karel ke zpracování systému
řízení rizik v oblasti účetnictví, daní a finanční kontroly obce
Na jednání se dostavil omluvený člen zastupitelstva Martin Glejtek. Zastupitelé dále projednali žádost o
mimořádný finanční příspěvek na činnost mladých hasičů – nákup savic, přileb a příspěvek na letní tábor.
Starostka podala informace z projednání návrhu jízdního řádu ČD pro další období, v provozu trati procházející
obcí, ani v navazujících spojích nedojde k omezení a výraznějším změnám. Starostka podala informace o
realizaci projektu Multifunkční areál Slezské Rudoltice a předložila návrhy dodatků k SOD. Zastupitelé byli
seznámeni s vícepracemi, které spočívají převážně v provedení sanačních omítek v 1 NP a podřezání objektu a
doporučují tyto opravy provést pouze v přístavku sociálního zařízení z důvodu úhrady víceprací z rozpočtu obce.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
30/21-2010
žádost mladých hasičů na poskytnutí příspěvku na činnost, projednání návrhů jízdních
řádů dopravce ČD a zprávu starostky obce o realizaci projektu „Multifunkční areál
Slezské Rudoltice“
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
31/21-2010
snížení ceny za úložné zeminy a stavební suti na skládce na 1,-- Kč vč. DPH za 1 t pro
zhotovitele modernizace a rekonstrukce Multifunkční areál Slezské Rudoltice
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
32/21-2010
uzavření Dodatků č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.5.2010
9) Rozpočtové opatření 3/2010
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
33/21-2010
Rozpočtové opatření obce č. 3/2010 v členění dle projednávaného materiálu
Diskuse:
Ivan Pittera
Martina Jalamasová:

pochvala obci za přípravu oslav 755. výročí – zajištění dechové kapely
oslavy budou probíhat 7. a 8. srpna, občané budou informováni.

Milena Rajnochová
Petr Pargač.

upozornění na nedodržování zákazu vjezdu vozidel u zámku.
nebyl podán podnět Policii ČR a dodatková tabulka umožňuje vjezd dopravní obsluze.

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Zapsala dne 30.6.2010
Z ručního zápisu přepsala

Jitka Pargačová
Martina Jalamasová

Martina Jalamasová
starostka obce

Jaroslav Strýček
místostarosta obce
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Přijatá usnesení 21. ZO Slezské Rudoltice:
ZO schvaluje:
1/21-2010
pro:

program zasedání dle předloženého návrhu
8

ZO bere na vědomí:
2/21-2010
plnění usnesení přijatých na posledním zasedání
pro:
8
ZO schvaluje:
3/21 -2010

pro:

prodej nepotřebného majetku obce dle žádostí Barbory Švrčinové a Jozefa Hudáčka
a stanoví cenu a pravidla pro prodej nepotřebného majetku takto – regál kovový
včetně desek za cenu 500,-- Kč v maximálním množství 2 ks regálu na žadatele,
šatnové bloky a okenní pletivo jako celek za cenu 1 000,-- Kč, ceny jsou vč. DPH
7
zdržel se:
1 (Pargač)

ZO schvaluje:
4/21-2010
pro:

záměr pronájmu nebytových prostor provozovny holičství a kadeřnictví
8

ZO souhlasí:
5/21-2010

pro:
ZO schvaluje:
6/21-2010

s dělením pozemků na p.č. 1074/1 a na p.č. 1076/3 obě v k.ú. Víno dle žádosti Věry
a Jaroslava Porebských za podmínky uhrazení nákladů spojených s dělením pozemků
žadateli
8

pro:

poskytnutí ubytování pro tábor mládeže dle žádosti Hnutí DUHA Jeseníky bezúplatně
v prostorách zámku ve Slezských Rudolticích v termínu 20.8.-29.8.2010 za provedení prací
v katastrech obce
7
zdržel se:
1 (Pargač)

ZO schvaluje:
7/21-2010
pro:

pořadníky na byty v majetku obce na II. pololetí roku 2010 dle předloženého návrhu
6
proti:
1 (Strýček)
zdržel se:
1 (Pargač)

ZO bere na vědomí:
8/21-2010
seznam žadatelů o mimořádné přidělení bytu v majetku obce
pro:
8
ZO bere na vědomí:
9/21-2010
záznam z kontroly užívání nebytových prostor v bytovém domě č.p. 17 ve Slezských
Rudolticích a ukládá Petru Pargačovi upozornit jednotlivé nájemníky výše uvedeného
bytového domu na povinnost dodržování domovního řádu
pro:
8
ZO bere na vědomí:
10/21-2010
zařazení projektu „Rekonstrukce komínů v nájemních bytech“ jako náhradního
projektu v dotačním řízení Moravskoslezského kraje
pro:
8
ZO bere na vědomí:
11/21-2010
Usnesení starostky obce č. 2/2010 ve věci přijetí dotací
pro:
7
proti:
1 (Pargač)
ZO stanoví:
12/21-2010

pro:

jako jediné kritérium pro veřejné zakázky obce výši cenové nabídky uchazeče a jmenuje za
členy výběrové komise pro veřejné zakázky Martinu Jalamasovou, Jaroslava Strýčka a Libora
Švehlu
8
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ZO schvaluje:
13/21-2010

pro:

uzavření smlouvy s firmou Darmovzal na realizaci projektu obnovy odvodnění bytového domu
27. a 28., uzavření smlouvy s firmou LUKAS M.O.S. k realizaci projektu rozšíření místní sítě
veřejného osvětlení a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku – osvětlovací
souprava z majetku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
8

ZO bere na vědomí:
14/21-2010
zprávu o I. stupni povodňové aktivity (I. SPA) z května 2010
pro:
8
ZO bere na vědomí:
15/21-2010
Zprávu o posouzení a hodnocení cenových nabídek projektu „Oprava podlahy v herně,
zhotovení zděné příčky a pořízení dveří v mateřské škole“
pro:
8
ZO bere na vědomí:
16/21-2010
Oznámení o prázdninovém provozu ZŠ, MŠ a školní jídelny
pro:
8
ZO schvaluje:
17/21-2010
pro:
ZO schvaluje:
18/21-2010
pro:
ZO schvaluje:
19/21-2010

pro:

vítěznou firmu veřejné zakázky „Vytápění objektu ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice“ jako
zhotovitele změny a dodavatele technologie zdroje vytápění objektu
8
navýšení příspěvku MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice o 30 000,-- Kč účelově určeného na
provedení výměny osvětlení v herně MŠ
8
podání žádosti o úplatný převod pozemků ve správě Pozemkového fondu ČR na p.č.
1699, p.č. 1709, p.č. 58/1, p.č. 60/5 a p.č. 26/1, vše v k.ú. Ves Rudoltice podle
ustanovení § 5 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
8

ZO bere na vědomí:
20/21-2010
Ukončení nájemní smlouvy č. 559/ N 03/26 z důvodu demolice objektu
pro:
8
ZO schvaluje:
21/21-2010
pro:

vyřazení traktoru WESTWOOD S1600/38H z evidence majetku obce ke dni
13.5.2010 a jeho další užívání při údržbě veřejné zeleně
8

ZO bere na vědomí:
22/21-2010
závěrečný účet za rok 2009 Dobrovolného svazku obcí VODA a Mikroregion –
Sdružení obcí Osoblažska a zápisy z jednání svazků
pro:
8
ZO stanoví:
23/21-2010
pro:
ZO schvaluje:
24/21-2010
pro:
ZO schvaluje:
25/21-2010
pro:

cenu pohlednic obce vydaných v roce 2010 na 5,-- Kč pro přímý prodej a 4,-- Kč pro
prodej dalšímu prodejci, ceny jsou včetně DPH
8
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umísťování psů do útulku pro opuštěné
a nalezené psy dle předloženého materiálu
8
změnu dodavatel silové elektřiny a ukládá starostce obce uzavření smlouvy
s CENTROPOL ENERGY a.s., Vaníčkova 1549/1, 400 01 Ústí nad Labem
0
proti:
8

6

ZO schvaluje:
26/21-2010
pro:
ZO stanoví:
27/21-2010

pro:

vytvoření 1 pracovního místa na VPP v termínu od 1.7.2010 do 31.10.2010, se zařazením pro
účely TJ Slezské Rudoltice a uzavření dodatku č. 1 k dohodě s TJ
6
zdržel se:
2 (Jalamasová, Rajnochová)
v souladu s ustanovením §68 zákona č 128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění
pozdějších předpisů počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2010 – 2014
na 9 členů
8

ZO bere na vědomí:
28/21-2010
změnu zákona o místních poplatcích a ukládá starostce obce zpracování příslušných
obecně závazných vyhlášek v termínu do 15.8.2010
pro:
8
ZO schvaluje:
29/21-2010
pro:

uzavření smlouvy s daňovým poradcem Ing. Ondrášek Karel ke zpracování systému
řízení rizik v oblasti účetnictví, daní a finanční kontroly obce
7
zdržel se:
1 (Pargač)

ZO bere na vědomí:
30/21-2010
žádost mladých hasičů na poskytnutí příspěvku na činnost, projednání návrhů jízdních
řádů dopravce ČD a zprávu starostky obce o realizaci projektu „Multifunkční areál
Slezské Rudoltice“
pro:
9
ZO schvaluje:
31/21-2010
pro:

snížení ceny za úložné zeminy a stavební suti na skládce na 1,-- Kč vč. DPH za 1 t pro
zhotovitele modernizace a rekonstrukce Multifunkční areál Slezské Rudoltice
9

ZO schvaluje:
32/21-2010
pro:

uzavření Dodatků č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.5.2010
9

ZO schvaluje:
33/21-2010
pro:

Rozpočtové opatření obce č. 3/2010 v členění dle projednávaného materiálu
5
zdržel se:
4 ( Glejtek, Pargač, Rajnochová, Strýček)

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Strýček

Libor Švehla

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

59/2010
2.7.2010
19.7.2010
Martina Jalamasová

7

