Zápis a přijatá usnesení z 22. zasedání ZO Slezské Rudoltice,
konaného dne 8.9.2010 v kanceláři obecního úřadu
Přítomni:
Zapisovatelka:
Předkladatel návrhů usnesení:
Ověřovatelé zápisu:
Omluveni:

dle prezenční listiny
Jitka Pargačová
Martina Jalamasová
Oldřich Křemen, Petr Pargač
Bronislav Kostiha, Romana Rajnochová, Stanislav Zemba

Veřejné zasedání zahájila starostka obce v 16:00 hodin za přítomnosti 8 občanů, zastupitelům
předložila návrh programu. Petr Pargač žádal o doplnění programu – do bodu různé zařadit informace
o Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska a informace o jednání výběrové komise pro posouzení
a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Obnova obecní zeleně ve Slezských Rudolticích I. etapa.
Návrh programu byl po doplnění bodu 6) znovu předložen.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/22-2010
Program zasedání dle předloženého a doplněného návrhu
1) Kontrola plnění usnesení
Kontrolou usnesení přijatých na 21. zasedání bylo zjištěno splnění uložených úkolů. Petr Pargač
předložil ústní zprávu o upozornění nájemníků v bytových domech č.p. 4, 6, 17, 18, 20, 27 a 28 na
povinnost dodržování domovního řádu. Upozornil na znečištění sklepu domu s č.p. 17 přemnoženými
potkany a na velké množství objemného odpadu uloženého ve sklepích kontrolovaných objektů.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
2/22-2010
plnění usnesení přijatých na posledním zasedání
2) Žádosti občanů a organizací
Zastupitelům byly předloženy záměry prodeje pozemků a byly projednány žádosti o prodej těchto
pozemků podané panem Josefem Duchoněm a manželi Porebskými. Zastupitelé dále projednali žádost
o přechodu nájmu bytu, žádost velitele hasičů o navýšení hodinové sazby odměny členů JSDHO za
činnost při uskutečněných zásazích jednotky a návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
k nemovitostem ve vlastnictví obce dotčených při rozšíření vedení NN ke statku ve Sl. Rudolticích
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/22-2010
záměr prodeje pozemku na p.č. 1174/5-ost. pl. o výměře 84 m2 v k.ú. Ves Rudoltice
a prodej výše uvedeného pozemku panu Josefu Duchoňovi, Slezské Rudoltice 14
za obvyklých podmínek
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/22-2010
záměr prodeje pozemků na p.č. 1074/4-ost. pl. o výměře 170 m2 a na p.č. 1076/6-ost.
pl. o výměře 86 m2 obě v k.ú. Víno a prodej výše uvedených pozemků Věře
a Jaroslavu Porebským, Podroužkova 1687/19, 708 00 Ostrava za obvyklých
podmínek
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/22-2010
přechod nájmu bytu č. 3 v bytovém domě s č.p. 41 ve Slezských Rudolticích na
uživatele Pavola Pupika, Slezské Rudoltice 37
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
6/22-2010
navýšení odměny členům výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
za činnost při zásazích na částku 100,-- Kč za 1 hodinu s účinností od 1.10.2010
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Návrh usnesení
ZO schvaluje:
7/22-2010
zřízení věcného břemene podle Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-128003513 se společností ČEZ Distribuce, a.s. k pozemkům na p.č. st. 15/1, 87/1
a 152/16 vše v k.ú. Městys Rudoltice za jednorázovou finanční náhradu ve výši
1 000,-- Kč
3) Veřejné zakázky
Starostka předložila zprávu komise o posouzení a hodnocení podaných nabídek projektu „Obnova
příhraniční komunikace Pelhřimovy“, zprávu komise o posouzení a hodnocení podaných nabídek
projektu „Zámek Slezské Rudoltice – turistický apartmán (vybavení) a zprávu komise posouzení
a hodnocení podaných nabídek projektu „Zámek Slezské Rudoltice – turistický apartmán (stavební
část).
Návrh usneseni
ZO bere na vědomí:
8/22-2010
zprávu komise o posouzení a hodnocení podaných nabídek projektu „Obnova
příhraniční komunikace Pelhřimovy“, projektu „Zámek Slezské Rudoltice – turistický
apartmán (vybavení) a projektu „Zámek Slezské Rudoltice – turistický apartmán
(stavební část)
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
9/22-2010
firmu KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál jako zhotovitele obnovy
příhraniční komunikace Pelhřimovy, firmu Fries – stavební firma, 793 82 Třemešná
323 jako zhotovitele stavební části turistického apartmánu v zámku Slezské Rudoltice
a ukládá starostce vyzvat firmu zabývající se požadovanou činností k podání cenové
nabídky na vybavení turistického apartmánu
4) MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice
Zastupitelé projednali čerpání rozpočtu příspěvkové organizace k 30.6.2010 a realizaci změny zdroje
vytápění objektu.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
10/22-2010
plnění rozpočtu příspěvkové organizace obce MŠ a ZŠ ke dni 30.6.2010
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
11/22-2010
realizaci změny zdroje vytápění objektu MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice a vícepráce
projektu týkající se sjednocení jednotlivých fází v rozvaděči odběrného místa
a vytvoření podružného (samostatného) měření pro kotelnu
5) Dotační řízení
Starostka informovala o podání žádosti o dotaci z rozpočtu MSK k financování DPH a části vlastních
zdrojů projektu „Obnova příhraniční komunikace Pelhřimovy“, dále byli přítomní informováni
o plánované Výzvě č. 3 MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. – Fiche č. 3 – občanské vybavení a služby na
území MAS Rozvoj Krnovska – opatření III.2.1.2.. Zastupitelé projednali zapojení obce do projektu
Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska – nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v obcích
mikroregionu (pořízení kompostérů a štěpkovačů). Starostka dále informovala o průběhu realizace
projektu Multifunkční areál ve Slezských Rudolticích – Usnesení starostky č. 7/2010 – Dodatek č. 3
k SOD (vícepráce projektu), podání žádosti o modifikovanou platbu provedených prací k 30.7.2010
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Návrh usneseni
ZO bere na vědomí:
12/22-2010
podání žádosti o dotaci z rozpočtu MSK z Programu na zvýšení absorpční kapacity
obcí a měst do 10 tis. obyvatel k financování DPH a podílu vlastních zdrojů projektu
„Obnova příhraniční komunikace Pelhřimovy“ a schvaluje uzavření smlouvy s MSK
v případě přidělení dotace
Návrh usneseni
ZO bere na vědomí:
13/22-2010
plán Výzvy č. 3 MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. a ukládá starostce obce podání žádosti
o dotaci na vybavení multifunkčního areálu ve Slezských Rudolticích
Návrh usneseni
ZO schvaluje:
14/22-2010
zapojení obce do projektu Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska – nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem (nákup kompostérů a štěpkovačů)
Návrh usneseni
ZO bere na vědomí:
15/22-2010
Usnesení starostky č. 7/2010 týkající se dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou
EKOBAU Invest, Hradec nad Moravicí
6) Různé
Starostka předložila návrh y OZV č. 2 a 3/2010 týkající se místního poplatku za provozovaný VHP
nebo jiné technické herní zařízení povolené MF ČR. Přítomní byli seznámeni s dokumentem Strategický plán rozvoje Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska, zastupitelé obdrželi CD s tímto
strategickým dokumentem, starostka pozvala přítomné na veřejné projednání strategického plánu
a upozornila na webové stránky, kde je k nahlédnutí.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
16/22-2010
OZV č. 2/2010, zrušovací a OZV č. 3/2010, O místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem
financí s účinností od 1.10.2010
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
17/22-2010
Strategický plán rozvoje Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska schválený
členskou schůzí dne 27.8.2010
Zastupitelé byli seznámeni s Usnesením starostky č. 8/2010 – Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, kterým
došlo ke zrušení pronájmu části pozemků v Pelhřimovech, projednali pronájem pozemků u okálu a
bytového domu č.p. 41 a podání žádosti o bezúplatný převod pozemku na p.č. 1699 v k.ú. Ves
Rudoltice (cesta u JZD) – dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona 95/1999 Sb.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
18/22-2010
Usnesení starostky č. 8/2010 týkající se uzavření dodatku k nájemní smlouvě
s Pozemkovým fondem ČR
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
19/22-2010
podání žádosti o pronájem pozemků na p.č. 58/1, 60/5 a 26/1 vše v k.ú. Ves Rudoltice
k Pozemkovému fondu ČR
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
20/22-2010
podání žádosti o bezúplatný převod pozemku na p.č. 1699 v k.ú. Ves Rudoltice
k Pozemkovému fondu ČR podle § 5 odst. 1 písm. d)
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Starostka předložila zastupitelům k projednání Směrnici o rozpoznání, řízení a zvládnutí rizik
zpracovanou Ing. Ondráškem.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
21/22-2010
Směrnici o rozpoznání, řízení a zvládnutí rizik Obce Slezské Rudoltice s účinností
od 1.10.2010
Zastupitelé vyhodnotili soutěž pro občany „Květy pro radost“, dohodli termín posledního veřejného
zasedání volebního období na 6.10. v 17:00 hodin, kdy budou předloženy zprávy předsedů výborů
o činnosti k 15.10.2010 a rozhodli o přípravě návrhu rozpočtu na rok 2011.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
22/22-2010
vyhodnocení soutěže pro občany „Květy pro radost“
Návrh usnesení
ZO ukládá:
23/22-2010
statutární zástupkyni příspěvkové organizace a veliteli hasičů předložení požadavků
k rozpočtu obce na rok 2011 v termínu do 30.9.2010
Zastupitelé projednali možnost poskytnutí účelové neinvestiční dotace na vybavení jednotky SDH
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a žádost o bezúplatné poskytnutí ubytování studentů Mendelova
gymnázia Opava na zámku.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
24/22-2010
přijetí účelové neinvestiční dotace určené na úhradu výdajů jednotky SDH obce na rok
2010 z rozpočtu MSK ve výši 16 400,-- Kč za podmínky, že zastupitelstvo
Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí této dotace
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
25/22-2010
poskytnutí ubytování pro studenty Mendelova gymnázia v Opavě bezúplatně
prostorách zámku ve Slezských Rudolticích v termínu 24.9. – 26.9.2010
Starostka informovala přítomné o Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci
přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Obnova obecní zeleně ve Slezských
Rudolticích, I. etapa“, kterým došlo ke zrušení některých úkonů a k povinnosti uhradit náklady řízení
ve výši 30 000,-- Kč. Tato částka bude fakturována fimě RECTE, která veřejnou zakázku
organizovala. O dalším postupu bude jednat komise dne 5.10.2010. Petr Pargač požádal
o dokumentaci v rozsahu návrhu na zahájení řízení a vydaného rozhodnutí k výše uvedené
problematice.
Petr Pargač žádal vysvětlení, z jakého důvodu manažerka Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska
ukončila pracovní poměr a žádá o podání zprávy o její činnosti za období působení.
Návrh usnesení
ZO ukládá:
26/22-2010
starostce obce předložení zprávy o činnosti manažerky MSoO za období 2008 – 2010
včetně zprávy o podaných žádostech o dotace
7) Rozpočtové opatření 4/2010
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření obce č. 4/2010.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
27/22-2010
Rozpočtové opatření obce č. 4/2010 v členění dle projednávaného materiálu
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Diskuse:
Tomáš Zemba
Martina Jalamasová

dotaz na možnost rozlišení podaných žádostí o dotace pro jednotlivé obce
mikroregionu
podrobné dělení dle žadatelů bude obsaženo ve zprávě

Tomáš Zemba
Oldřich Křemen
Martina Jalamasová

dotaz na čištění požární nádrže u Policie ČR, uprostřed zůstaly naplaveniny
z důvodu nevhodné stavby nádrže, nelze tuto zcela vyčistit
stavba požární nádrže není vedena v KN a nachází se na pozemcích ve správě
Zemědělské vodohospodářské správy

Věra Juroková
Martina Jalamasová

dotaz na vlastnictví požární nádrže u zadní cesty ke statku
stavba není vedena v KN a je na pozemcích ve správě Pozemkového fondu ČR

Věra Juroková
Martina Jalamasová

po opravě odvodnění došlo k propadu zeminy a sesunutí kamenů na břehu
bude upozorněn zhotovitel

Věra Juroková
Martina Jalamasová

upozornila na stav dětského kolotoče v zámeckém parku
kolotoč bude opraven pracovníkem údržby majetku

Monika Strýčková
Martina Jalamasová

dotaz na důvod umístění herních prvků před bytový dům 116, 117
herní prvky lze nově umísťovat pouze na místa k tomu určená územním plánem

Věra Juroková
Martina Jalamasová

připomínka ke schodišti na stavbě multifunkčního domu
schodiště je vyvýšeno z důvodu zvýšené podlahy v přístupovém místě, vše je
v souladu s projektovou dokumentací

Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hodin.

Zapsala dne 8.9.210

Jitka Pargačová

Z ručního zápisu přepsala

Martina Jalamasová

Martina Jalamasová
starostka obce

Jaroslav Strýček
místostarosta obce

5

Přijatá usnesení 22. ZO Slezské Rudoltice
ZO schvaluje:
1/22-2010
Program zasedání dle předloženého a doplněného návrhu
pro
6
ZO bere na vědomí:
2/22-2010
plnění usnesení přijatých na posledním zasedání
pro
6
ZO schvaluje:
3/22-2010
záměr prodeje pozemku na p.č. 1174/5-ost. pl. o výměře 84 m2 v k.ú. Ves Rudoltice
a prodej výše uvedeného pozemku panu Josefu Duchoňovi, Slezské Rudoltice 14 za
obvyklých podmínek
pro
6
4/22-2010

pro
5/22-2010
pro
6/22-2010
pro
7/22-2010

pro

záměr prodeje pozemků na p.č. 1074/4-ost. pl. o výměře 170 m2 a na p.č. 1076/6-ost.
l. o výměře 86 m2 obě v k.ú. Víno a prodej výše uvedených pozemků Věře
a Jaroslavu Porebským, Podroužkova 1687/19, 708 00 Ostrava za obvyklých
podmínek
6
přechod nájmu bytu č. 3 v bytovém domě s č.p. 41 ve Slezských Rudolticích na
uživatele Pavola Pupika, Slezské Rudoltice 37
6
navýšení odměny členům výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za
činnost při zásazích na částku 100,-- Kč za 1 hodinu s účinností od 1.10.2010
6
zřízení věcného břemene podle Smlouvy o zřízení věcného břemene
číslo IV-12-8003513 se společností ČEZ Distribuce, a.s. k pozemkům na p.č. st. 15/1,
87/1 a 152/16 vše v k.ú. Městys Rudoltice za jednorázovou finanční náhradu ve výši
1 000,-- Kč
6

ZO bere na vědomí:
8/22-2010
zprávu komise o posouzení a hodnocení podaných nabídek projektu „Obnova
příhraniční komunikace Pelhřimovy“, projektu „Zámek Slezské Rudoltice – turistický
apartmán (vybavení) a projektu „Zámek Slezské Rudoltice – turistický apartmán
(stavební část)
pro
6
ZO schvaluje:
9/22-2010
firmu KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál jako zhotovitele obnovy
příhraniční komunikace Pelhřimovy, firmu Fries – stavební firma, 793 82 Třemešná
323 jako zhotovitele stavební části turistického apartmánu v zámku Slezské Rudoltice
a ukládá starostce vyzvat firmu zabývající se požadovanou činností k podání cenové
nabídky na vybavení turistického apartmánu
pro
5
zdržel se
1 (Pargač)
ZO bere na vědomí:
10/22-2010
plnění rozpočtu příspěvkové organizace obce MŠ a ZŠ ke dni 30.6.2010
pro
6
11/22-2010

pro

realizaci změny zdroje vytápění objektu MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice a vícepráce
projektu týkající se sjednocení jednotlivých fází v rozvaděči odběrného místa
a vytvoření podružného (samostatného) měření pro kotelnu
6

6

12/22-2010

pro
13/22-2010
pro

podání žádosti o dotaci z rozpočtu MSK z Programu na zvýšení absorpční kapacity
obcí a měst do 10 tis. obyvatel k financování DPH a podílu vlastních zdrojů projektu
„Obnova příhraniční komunikace Pelhřimovy“ a schvaluje uzavření smlouvy s MSK
v případě přidělení dotace
6
plán Výzvy č. 3 MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. a ukládá starostce obce podání žádosti
o dotaci na vybavení multifunkčního areálu ve Slezských Rudolticích
6

ZO schvaluje:
14/22-2010
zapojení obce do projektu Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska – nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem (nákup kompostérů a štěpkovačů)
pro
6
ZO bere na vědomí:
15/22-2010
Usnesení starostky č. 7/2010 týkající se dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou
EKOBAU Invest, Hradec nad Moravicí
pro
6
ZO schvaluje:
16/22-2010
OZV č. 2/2010, zrušovací a OZV č. 3/2010, O místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem
financí s účinností od 1.10.2010
pro
5
držel se
1 (Strýček)
ZO bere na vědomí:
17/22-2010
Strategický plán rozvoje Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska schválený
členskou schůzí dne 27.8.2010
pro
6
18/22-2010
pro

Usnesení starostky č. 8/2010 týkající se uzavření dodatku k nájemní smlouvě
s Pozemkovým fondem ČR
6

ZO schvaluje:
19/22-2010
podání žádosti o pronájem pozemků na p.č. 58/1, 60/5 a 26/1 vše v k.ú. Ves Rudoltice
k Pozemkovému fondu ČR
pro
6
20/22-2010
pro
21/22-2010
pro

podání žádosti o bezúplatný převod pozemku na p.č. 1699 v k.ú. Ves Rudoltice
k Pozemkovému fondu ČR podle § 5 odst. 1 písm. d)
6
Směrnici o rozpoznání, řízení a zvládnutí rizik Obce Slezské Rudoltice s účinností
od 1.10.2010
6

ZO bere na vědomí:
22/22-2010
vyhodnocení soutěže pro občany „Květy pro radost“
pro
6
ZO ukládá:
23/22-2010
pro

statutární zástupkyni příspěvkové organizace a veliteli hasičů předložení požadavků
k rozpočtu obce na rok 2011 v termínu do 30.9.2010
6
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ZO schvaluje:
24/22-2010
přijetí účelové neinvestiční dotace určené na úhradu výdajů jednotky SDH obce na rok
2010 z rozpočtu MSK ve výši 16 400,-- Kč za podmínky, že zastupitelstvo
Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí této dotace
pro
6
25/22-2010
pro
ZO ukládá:
26/22-2010
pro

poskytnutí ubytování pro studenty Mendelova gymnázia v Opavě bezúplatně
v prostorách zámku ve Slezských Rudolticích v termínu 24.9. – 26.9.2010
6
starostce obce předložení zprávy o činnosti manažerky MSoO za období 2008 – 2010
včetně zprávy o podaných žádostech o dotace
6

ZO schvaluje:
27/22-2010
Rozpočtové opatření obce č. 4/2010 v členění dle projednávaného materiálu
pro
6

Ověřovatelé zápisu:

Oldřich Křemen

Petr Pargač

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

82/2010
13.9.2010
1.10.2010
Martina Jalamasová
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