Zápis a přijatá usnesení z 23. zasedání ZO Slezské Rudoltice,
konaného dne 6.10.2010 v kanceláři obecního úřadu
Přítomni:
Zapisovatelka:
Předkladatel návrhů usnesení:
Ověřovatelé zápisu:
Omluveni:

dle prezenční listiny
Jitka Pargačová
Martina Jalamasová
Petr Pargač, Romana Rajnochová
Martin Glejtek, Bronislav Kostiha

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka v 17°° hodin za přítomnosti 9 občanů a předložila návrh
programu jednání.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/23-2010
program zasedání dle předloženého návrhu
1) Kontrola plnění usnesení
Kontrolou uložených usnesení bylo zjištěno jejich plnění - starostka zajistila cenové nabídky na
vybavení tur. apartmánu a na vybavení multifunkčního domu, statutární zástupkyně ZŠ
a velitel JSDHO podali požadavky k rozpočtu obce na rok 2011 v termínu. Starostka předložila
zprávu o činnosti manažerky MSoO (pro obec byla podána žádost o dotaci na realizaci projektu
„Obnova příhraniční komunikace Pelhřimovy“).
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
2/23-2010
plnění usnesení, uložených na posledním zasedání ZO
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
3/23-2010
zprávu starostky o činnosti manažerky Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska za
období 2008 – 2010
2) Žádosti občanů a organizací
Zastupitelům byla předložena žádost účetní obce o schválení převodu nevymahatelných pohledávek
do podrozvahy, žádost pana Vladimíra Bílka o odkoupení zařízení bytu, zastupitelé projednali uložení
sadbových brambor ve sklepě zámku a žádost Obce Osoblaha o určení zástupce do pracovní skupiny.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/23-2010
převod nevymahatelných pohledávek obce do účetní podrozvahy dle žádosti
předložené samostatnou referentkou obce
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/23-2010
odkoupení zhodnocení bytu č. 4 v bytovém domě č.p. 8 dle žádosti Vladimíra Bílka za
celkovou částku 25 000,-- Kč
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
6/23-2010
s uložením sadbových brambor ze zemědělské farmy Františka Štefla ve sklepě zámku
bezúplatně
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
7/23-2010
žádost o určení zástupce obce v pracovní skupině „Rodiny s dětmi, mládež
a osoby ohrožené sociálním vyloučením“
3) Veřejné zakázky
Starostka předložila zprávu z jednání komise k veřejné zakázce „Obnova obecní zeleně ve Slezských
Rudolticích I. etapa“ ze dne 5.10.2010 a seznámila přítomné s možnostmi dalšího postupu.
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Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
8/23-2010
zprávu z jednání komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky „Obnova zeleně
ve Slezských Rudolticích I. etapa“ ze dne 5.10.2010 a navrhované varianty řešení
důsledků Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Návrh usnesení
ZO ruší:
9/23-2010
usnesení č. 25/19-2010, kterým jsou uchazeči vyloučeni z důvodu neprokázání
splnění kvalifikačních předpokladů, usnesení č. 26/19-2010, kterým jsou
uchazeči vyloučeni z důvodu mimořádně nízké ceny a usnesení č. 27/19-2010,
kterým je schválen vítěz soutěže a starostka pověřena k uzavření smlouvy na
dodávku služeb
Návrh usnesení
ZO odkládá:
10/23-2010
vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele služeb projektu „Obnova zeleně ve
Slezských Rudolticích I. etapa“ v souladu s ust. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelům byl předložen návrh SOD – turistický apartmán (stavební část) a cenová nabídka –
turistický apartmán (vybavení).
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
11/23-2010
uzavření Smlouvy o dílo s firmou Fries na stavební práce projektu „Zámek Slezské
Rudoltice – turistický apartmán stavební část“ dle předloženého návrhu
Návrh usnesen
ZO bere na vědomí:
12/23-2010
cenovou nabídku na vybavení turistického apartmánu projektu „Zámek Slezské
Rudoltice – turistický apartmán“
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
13/23-2010
uzavření smlouvy o dodávce zboží s firmou Ambra dle předložené cenové nabídky
4) Dotační řízení
Starostka informovala o přidělení dotace ve výši 53 600,-- Kč z programu na zvýšení absorpční
kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel (kofinancování a DPH – MK Pelhřimovy) z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a o podání žádosti o financování částečného vybavení multifunkčního domu
k Místní akční skupině Rozvoj Krnovska o.p.s.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
14/23-2010
přidělení dotace z rozpočtu MSK z Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a
měst do 10 tis. obyvatel ve výši 53 600,-- Kč, ukončení projektu „Obnova přeshraniční
komunikace Pelhřimovy“ a podání žádosti k MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. na
financování částečného vybavení multifunkčního domu ve výši 268 535,-- Kč bez
DPH
5) Zprávy o činnosti
Zprávy o činnosti výborů předložili jejich předsedové, zprávu o činnosti obce za volební období 20062010 předložila starostka obce.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
15/23-2010
zprávy předsedů výborů obce o činnosti za rok 2010 a zprávu starostky obce za
volební období 2006 - 2010
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6) Různé
Zastupitelé projednali přidělení uvolněného bytu 2+1, tento bude přidělen až po provedené
rekonstrukci elektroinstalace. Zastupitelé dále projednali omezení stání na MK „školní“ v zimním
období a omezení tonáže na MK – Amalín, Pelhřimovy. Starostka předložila zprávu z veřejného
projednání strategického plánu rozvoje Osoblažska.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
16/23-2010
objednávku rekonstrukce elektroinstalace v uvolněném bytě č. 4 v bytovém domě č.p.
8 u firmy ELEKTROPRÁCE Kostiha
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
17/23-2010
s umístěním dopravní značky omezující stání na místní komunikaci na p.č. 1562/1
v k.ú. Ves Rudoltice a dopravních značek omezujících tonáž na místních
komunikacích v Pelhřimovech (p.č. 749/2 v k.ú. Pelhřimovy) a v Amalíně (p.č. 1550/1
k.ú. Ves Rudoltice)
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
18/23-2010
veřejné projednání strategického plánu rozvoje Mikroregionu – Sdružení obcí
Osoblažska
Starostka seznámila přítomné se stanoviskem stavebního dozoru projektu „Multifunkční areál ve
Slezských Rudolticích“, zastupitelé projednali Dodatek č. 4 k SOD, týkající se více a méně prací
projektu. Starostka dále informovala o výroční zprávě ZŠ a MŠ.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
19/23-2010
výroční zprávu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ a stanovisko stavebního dozoru
investora projektu „Multifunkční areál Slezské Rudoltice“
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
20/23-2010
uzavření dodatku č. 4 SOD ze dne 24.5.2010
Zastupitelé projednali návrh zprostředkovatelské smlouvy, týkající se zastupování při prodeji zámku
panem Jánem Vaškem, žádost Petra Skupieňa o výměnu bytu, žádost Ludmily Šrubařové o finanční
příspěvek na ořez stromů u kostela. Zastupitelé se zabývali žádostí JUDr. Ladislava Biedroně o prodej
části pozemku na p.č. 1564/12 v k.ú. Ves Rudoltice, žádostí Milady Krčmové o přednostní přidělení
bytu a žádostí Soni Kalužnické o zavedení autobusové linky žákovského autobusu do osady Koberno.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
21/23-2010
návrh zprostředkovatelské smlouvy, týkající se zastupování při prodeji zámku
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
22/23-2010
žádost o výměnu bytu nájemce Petra Skupieňa za uvolněný byt a z důvodu
nedokončené rekonstrukce elektroinstalace ji neprojednává
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
23/23-2010
finanční příspěvek na ořez stromů u kostela ve Slezských Rudolticích ve výši
2 500,-- Kč dle žádosti paní Ludmily Šrubařové
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
24/23-2010
žádost JUDr. Ladislava Biedroně o prodej části pozemku na p.č. 1564/12 v k.ú.
Ves Rudoltice
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7) Rozpočtové opatření č. 5/2010
Zastupitelům byl předložen návrh rozpočtového opatření obce č. 5/2010.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
26/23-2010
rozpočtové opatření obce č. 5/2010 v členění dle projednávané přílohy
8) Návrh rozpočtu obce na rok 2011
Starostka informovala přítomné o přípravě návrhu rozpočtu obce na rok 2011 tak, aby byl zveřejněn
v termínu do 15.10.2010.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
27/23-2010
přípravu rozpočtu obce na rok 2011 a zveřejnění návrhu v termínu do 15.10.2010
Diskuse
Archonti Mavropulosová

Petr Pargač
Martina Jalamasová
Vladimír Bílek

dotaz na důvod nevraživosti při projednávání jakýchkoliv plateb
při realizaci projektu multifunkčního areálu, upozorňuje na
zodpovědnost všech členů zastupitelstva při kontrole stavby
k výrazné úpravě ceny víceprací došlo po snížení rozsahu
víceprací dle dodatku č. 3 k SOD
kontrolní dny se konají pravidelně, zastupitelé mají možnost se jich
účastnit

dotaz na důvod zřízení výboru pro sport, když zpráva předsedy výboru
obsahovala zprávu o činnosti TJ Slezské Rudoltice

bez komentáře
Ludvík Paluzga
dotaz na možnost omezení tonáže na místní komunikaci Záhumenní
Místní komunikace Záhumenní slouží také zemědělcům jako přístupová cesta k zemědělským plochám.

Starostka ukončila zasedání poděkováním členům zastupitelstva za činnost po dobu volebního období,
zasedání bylo ukončeno v 18:30 hodin.

Zapsala dne 6.10.2010

Jitka Pargačová

Z ručního zápisu přepsala

Martina Jalamasová

Martina Jalamasová
starostka obce

Jaroslav Strýček
místostarosta obce
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Přijatá usnesení z 23. ZO ze dne 6.10.2010
ZO schvaluje:
1/23-2010
program zasedání dle předloženého návrhu
pro:
7
ZO bere na vědomí:
2/23-2010
plnění usnesení, uložených na posledním zasedání ZO
pro:
6
zdržel se:
1 (Strýček)
ZO bere na vědomí:
3/23-2010
zprávu starostky o činnosti manažerky Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska za
období 2008 – 2010
pro:
7
ZO schvaluje:
4/23-2010
převod nevymahatelných pohledávek obce do účetní podrozvahy dle žádosti
předložené samostatnou referentkou obce
pro:
7
ZO schvaluje:
5/23-2010
odkoupení zhodnocení bytu č. 4 v bytovém domě č.p. 8 dle žádosti Vladimíra Bílka za
celkovou částku 25 000,-- Kč
pro:
7
ZO souhlasí:
6/23-2010
s uložením sadbových brambor ze zemědělské farmy Františka Štefla ve sklepě zámku
bezúplatně
pro:
7
ZO bere na vědomí:
7/23-2010
žádost o určení zástupce obce v pracovní skupině „Rodiny s dětmi, mládež
a osoby ohrožené sociálním vyloučením“
pro:
7
ZO bere na vědomí:
8/23-2010
zprávu z jednání komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky „Obnova zeleně ve
Slezských Rudolticích I. etapa“ ze dne 5.10.2010 a navrhované varianty řešení
důsledků Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
pro:
7
ZO ruší:
9/23-2010

pro:

usnesení č. 25/19-2010, kterým jsou uchazeči vyloučeni z důvodu neprokázání
splnění kvalifikačních předpokladů, usnesení č. 26/19-2010, kterým jsou
uchazeči vyloučeni z důvodu mimořádně nízké ceny a usnesení č. 27/19-2010,
kterým je schválen vítěz soutěže a starostka pověřena k uzavření smlouvy na
dodávku služeb
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ZO odkládá:
10/23-2010
vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele služeb projektu „Obnova zeleně ve
Slezských Rudolticích I. etapa“ v souladu s ust. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
pro:
6
zdržel se:
1 (Křemen)
ZO schvaluje:
11/23-2010
uzavření Smlouvy o dílo s firmou Fries na stavební práce projektu „Zámek Slezské
Rudoltice – turistický apartmán stavební část“ dle předloženého návrhu
pro:
5
zdržel se:
2 (Rajnochová, Zemba)
5

ZO bere na vědomí:
12/23-2010
cenovou nabídku na vybavení turistického apartmánu projektu „Zámek Slezské
Rudoltice – turistický apartmán“
pro:
7
ZO schvaluje:
13/23-2010
uzavření smlouvy o dodávce zboží s firmou Ambra dle předložené cenové nabídky
pro:
5
zdržel se:
2 (Strýček, Zemba)
ZO bere na vědomí:
14/23-2010
přidělení dotace z rozpočtu MSK z Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a
měst do 10 tis. obyvatel ve výši 53 600,-- Kč, ukončení projektu „Obnova přeshraniční
komunikace Pelhřimovy“ a podání žádosti k MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. na
financování částečného vybavení multifunkčního domu ve výši 268 535,-- Kč bez
DPH
pro:
7
ZO bere na vědomí:
15/23-2010
zprávy předsedů výborů obce o činnosti za rok 2010 a zprávu starostky obce za
volební období 2006 - 2010
pro:
7
ZO bere na vědomí:
16/23-2010
objednávku rekonstrukce elektroinstalace v uvolněném bytě č. 4 v bytovém domě č.p.
8 u firmy ELEKTROPRÁCE Kostiha
pro:
7
ZO souhlasí:
17/23-2010
s umístěním dopravní značky omezující stání na místní komunikaci na p.č. 1562/1
v k.ú. Ves Rudoltice a dopravních značek omezujících tonáž na místních
komunikacích v Pelhřimovech (p.č. 749/2 v k.ú. Pelhřimovy)
a v Amalíně (p.č. 1550/1 k.ú. Ves Rudoltice)
pro:
7
ZO bere na vědomí:
18/23-2010
veřejné projednání strategického plánu rozvoje Mikroregionu – Sdružení obcí
Osoblažska
pro:
7
ZO bere na vědomí:
19/23-2010
výroční zprávu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ a stanovisko stavebního dozoru
investora projektu „Multifunkční areál Slezské Rudoltice“
pro:
5
zdržel se:
2 (Pargač, Strýček)
ZO schvaluje:
20/23-2010
uzavření dodatku č. 4 SOD ze dne 24.5.2010
pro:
5
zdržel se:

2 (Pargač, Strýčk)

ZO bere na vědomí:
21/23-2010
návrh zprostředkovatelské smlouvy, týkající se zastupování při prodeji zámku
pro:
6
zdržel se:
1 (Strýček)
ZO bere na vědomí:
22/23-2010
žádost o výměnu bytu nájemce Petra Skupieňa za uvolněný byt a z důvodu
nedokončené rekonstrukce elektroinstalace ji neprojednává
pro:
7
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ZO schvaluje:
23/23-2010
finanční příspěvek na ořez stromů u kostela ve Slezských Rudolticích ve výši
2 500,-- Kč dle žádosti paní Ludmily Šrubařové
pro:
7
ZO bere na vědomí:
24/23-2010
žádost JUDr. Ladislava Biedroně o prodej části pozemku na p.č. 1564/12 v k.ú.
Ves Rudoltice
pro:
7
ZO bere na vědomí:
25/23-2010
žádost paní Milady Krčmové o urychlené přidělení nájemního bytu a žádost
paní Soni Kalužnické o zavedení školní autobusové linky v osadě Koberno
pro:
7
ZO schvaluje:
26/23-2010
rozpočtové opatření obce č. 5/2010 v členění dle projednávané přílohy
pro:
7
ZO bere na vědomí:
27/23-2010
přípravu rozpočtu obce na rok 2011 a zveřejnění návrhu v termínu do 15.10.2010
pro:
7

Ověřovatelé zápisu:

Petr Pargač
Romana Rajnochová

Evidenční číslo zveřejňované písemnosti
vyvěšeno dne
sňato dne
za správnost

90/2010
11.10.2010
29.10.2010
Martina Jalamasová
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