Zápis a přijatá usnesení z 19. zasedání ZO Slezské Rudoltice,
konaného dne 3.3.2010 v kanceláři obecního úřadu
Přítomni:
Zapisovatelka:
Předkladatel návrhů usnesení:
Ověřovatelé zápisu:

dle prezenční listiny
Jitka Pargačová
Martina Jalamasová
Stanislav Zemba, Petr Pargač

Veřejné zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin za přítomnosti 10 občanů , zastupitelům byl předložen
návrh programu zasedání.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/19-2010
Program zasedání zastupitelstva obce
1) Kontrola plnění usnesení
Kontrolou uložených usnesení bylo zjištěno průběžné plnění, byl předložen návrh na úpravu rozpočtového
opatření č. 5/2009 a půjčka Místní akční skupině Rozvoj Krnovska o.p.s. (usnesení 5/18-2009), která nebyla
vyplacena v roce 2009 bude řešena rozpočtovým opatřením č. 1/2010.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
2/19-2010
plnění usnesení uložených 18. zasedáním zastupitelstva obce
ZO schvaluje:
3/19-2010
úpravu rozpočtového opatření č. 5/2009, při které nedojde ke změně finančního objemu
rozpočtu dle projednaného sdělení samostatné referentky obce
2) Žádosti občanů a organizací
Starostka předložila zastupitelům k projednání žádost paní Daniely Múkové o souhlas s provedením stavebních
úprav, žádost pana Romana Bílka o prodej pozemků, žádost o pronájem pozemku firmy ZEICHMANN s.r.o.,
žádost TJ Slezské Rudoltice o změnu závazných ukazatelů v rozpočtu na rok 2009, kterou nedojde k změně výše
prostředků, ústní žádost pana Mavropulose Michalise o souhlas s dalším podnájmem pronajatého pozemku a
žádost pana Blažka Jana o souhlas s kácením stromu na pronajatém pozemku.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/19-2010
provedení stavebních úprav v nájemním bytě dle žádosti Daniely Múkové na náklady žadatele
ZO neschvaluje:
5/19-2010
záměr prodeje pozemků na p.č. 101/10 a 228/36, obě orná půda v k.ú. Ves Rudoltice dle
žádosti Romana Bílka z důvodu zajištění přístupu k ostatním nemovitostem
6/19-2010
záměr pronájmu pozemku na p.č. 30 ost. pl. v k.ú. Městys Rudoltice dle žádosti firmy
ZEICHMANN s.r.o. z důvodu zajištění přístupu k veřejným pozemkům, umístění zařízení sloužícího k opravě
nemovitosti žadatele bude řešeno formou záboru veřejného prostranství
ZO schvaluje:
7/19-2010
změny rozpočtovaných položek příspěvku na činnost v roce 2009 pro TJ Slezské Rudoltice
dle předložené žádosti
8/19-2010
další podnájem pozemku na p.č. 169/5 orná půda v k.ú. Městys Rudoltice nájemcem
Michalisem Mavropulosem za podmínek stanovení stejné ceny podnájmu, jako je sjednána v nájemní smlouvě
ze dne 21.2.200 a dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15.2.2002
9/19-2010
odstranění 1 ks stromu na pronajatém pozemku na p.č. 5 v k.ú. Městys Rudoltice dle
předložené žádosti, kácení provede žadatel na vlastní náklady a vytěžené dříví uhradí dle platného ceníku
3) Bytové hospodářství
Starostka předložila návrh na řešení situace vyplývající z Rozsudku krajského soudu ve věci určení práva nájmu
k bytu a zastupitelé projednali mimořádné přidělení bytu Ivanu Pitterovi, který s touto možností vyslovil souhlas.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
10/19-2010
mimořádné přidělení nájemního bytu č.8 v bytovém domě č.p. 18 panu Ivanu Pitterovi, jako
projev dobré vůle a naplnění Rozsudku Krajského soudu v Ostravě
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4) ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice
Zastupitelé projednali změnu vedení účetnictví příspěvkové organizace v souladu s platnou legislativou
od 1.1.2010, starostka předložila návrh na poskytnutí prostředků v celkové výši 400 000,-- Kč, za které by škola
realizovala opravy a pořídila vybavení dle potřeby a dále starostka předložila návrh na souhlas s provedením
veřejné zakázky na zhotovitele a dodavatele příspěvkovou organizací
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
11/19-2010
vedení účetnictví příspěvkovou organizací obce MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice ve zjednodušeném
rozsahu dle vyhlášky č. 410/2009 s účinností od 1.1.2010
12/19-2010
poskytnutí prostředků pro MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice ve výši 400 000,-- Kč s účelovým
určením – výměna podlahy v herně MŠ, zhotovení zděné příčky mezi hernami v MŠ včetně dveří, pořízení
dřevěné průlezky na školní zahradu, nejnutnější opravu havarijního stavu terasy a pořízení stojanu na kola
13/19-2010
realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací a dodavatele vybavení dle usnesení
12/19-2010 příspěvkovou organizací MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice
Starostka dále předložila k projednání zprávu o hospodaření školy v roce 2009, žádost o vložení hospodářského
výsledku do fondu rezerv a žádost o použití zůstatku na fondu rezerv na pořízení výškově nastavitelných lavic
a způsob likvidace nepotřebného majetku a byla jim předložena kalkulace stravného k 1.3.2010.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
14/19-2010
hospodaření příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice v roce 2009
ZO schvaluje:
15/19-2010
vložení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice za rok
2009 ve výši 25 555,02 Kč do fondu rezerv a použití rezervního fondu v celkové výši 95 835,57 Kč na pořízení
výškově nastavitelných lavic a židlí do tříd základní školy
ZO bere na vědomí
16/19-2010
zápis o výsledku inventarizace ke dni 31.12.2009 provedené u příspěvkové organizace MŠ
a ŽS Slezské Rudoltice a návrh likvidační komise na vyřazení nepotřebného majetku
ZO schvaluje:
17/19-2010
způsob vyřazení nepotřebného majetku dle návrhu likvidační komise příspěvkové organizace
MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice
18/19-2010

výši stravného dle kalkulace stravného ve školní jídelně s účinností od 1.3.2010

5) Dotační řízení
Starostka obce předložila zprávu o podaných žádostech o dotace na rok 2010.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
19/19-2010
zprávu starostky obce o podaných žádostech o dotace v roce 2010 dle předloženého materiálu
6) Veřejné zakázky
Starostka seznámila přítomné s přidělením dotace z rozpočtu Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko k realizaci projektu Multifunkční areál Slezské Rudoltice a zastupitelé projednali způsob
administrace projektu. Zastupitelé byli dále seznámeni s přidělením dotace z rozpočtu Havarijního programu
Ministerstva kultury ČR na částečnou opravu střechy zámku a zastupitelé projednali realizaci tohoto projektu.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
20/19-2010
přijetí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko na realizaci projektu „Multifunkční
areál ve Slezských Rudolticích“ a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy
o čerpání dotace
ZO schvaluje:
21/19-2010
provedení administrace projektu „Multifunkční areál ve Slezských Rudolticích“ firmou
Profaktum s.r.o., jejíž zaměstnanci administrovali podání žádosti o dotaci
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ZO schvaluje:
22/19-2010
přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR ve výši 100 000,-- Kč na realizaci projektu
„Oprava střechy zámku ve Slezských Rudolticích II. etapa“ a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy
o čerpání dotace
23/19-2010
realizaci projektu dle usnesení 24/19-2010 stavební firmou Ing. Josefa Kučerika, která
prováděla opravy střechy v roce 2009 dle předloženého návrhu a ukládá starostce obce uzavření smlouvy o dílo
dle přeloženého návrhu
Zastupitelé dále projednali zprávy o veřejných zakázkách souvisejících s realizací projektů obce a předložila
návrh zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na realizaci projektu Multifunkční areál ve Slezských
Rudolticích.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
24/19-2010
zprávu o veřejné zakázce na dodavatele služeb projektu „Obnova obecní zeleně ve Slezských
Rudolticích - I. etapa“, zprávu o veřejné zakázce na zhotovitele rekonstrukce komínů v bytových domech
v majetku obce, zprávu o veřejné zakázce na dodavatele techniky pro údržbu veřejné zeleně v obci a vyhlášení
výzvy na dodavatele služby „Publicita projektu Multifunkční areál ve Slezských Rudolticích“
ZO vylučuje:
25/19-2010
z veřejné zakázky na dodavatele služeb projektu „Obnova obecní zeleně ve Slezských
Rudolticích - I. etapa“ v souladu s ust. §60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, uchazeče Beatrice Mádrová, Svat. Čecha 788/16, 751 31 Lipník nad Bečvou (IČ
48730441), uchazeče ARBOR MORAVIA s.r.o., Opletalova 608/2, 736 01 Havířov Šumbark (IČ 25383035)
a uchazeče Topolánek s.r.o., tř. 1. máje 2063, 753 01Hranice I – Město (IČ 26881781) z důvodu neprokázání
splnění základních kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu
26/19-2010
z veřejné zakázky na dodavatele služeb projektu „Obnova obecní zeleně ve Slezských
Rudolticích - I. etapa“ v souladu s ust. § 77 odst. 6 v návaznosti na ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče KHL – EKO a.s., Červený Hrádek 2, 431 11
Jirkov (IČ 26160277), uchazeče Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice (IČ 27263827), uchazeče
TALPA- RPF s.r.o., Holvekova 36, 718 00 Ostrava – Kunčičky (64615391) a uchazeče Petr Vykrut, U Haldy
1616/68, Ostrava Hrabůvka (IČ 47165006) z důvodu předložení mimořádně nízké nabídkové ceny
ZO schvaluje:
27/19-2010
v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci veřejné zakázky na služby „Obnova obecní zeleně ve Slezských Rudolticích – I.
etapa“ uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to Ing. Vladislav Uličný –
INTEXT, Hlubčická 2245/52, 794 01 Krnov, IČ 12085936 a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy na
dodávku služby dle předloženého materiálu
28/19-2010
k výkonu stavebního dozoru projektu „Obnova obecní zeleně ve Slezských Rudolticích – I.
etapa“ Ing. Romana Putka, autora projektové dokumentace projektu a pověřuje starostku obce k uzavření
smlouvy o dílo
29/19-2010
zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Multifunkční areál ve Slezských Rudolticích“
včetně kritérií dle návrhu předloženého starostkou obce
ZO jmenuje:
30/19-2010
členy hodnotící komise, která bude rovněž komisí pro otevírání obálek s předloženými
nabídkami: B. Kostiha, J. Strýček, L. Švehla, S. Zemba, zástupce investičního odboru MěÚ Krnov a náhradníky
členů komise – O. Křemen, M. Glejtek, R. Rajnochová, P. Pargač a zástupce investičního odboru MěÚ Krnov a
ukládá starostce obce organizování veřejné zakázky na realizaci výše uvedeného projektu v termínu do
31.3.2010
ZO schvaluje:
31/19-2010
zhotovitelem rekonstrukce komínů v bytových domech v majetku obce uchazeče, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější Milan Tošenovjan, Albrechtická 69, 794 01 Krnov a
pověřuje starostku obce uzavření smlouvy o dílo
32/19-2010
dodavatelem techniky pro údržbu veřejné zeleně, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější GRUNER – SERVICE s.c., Opole, PR a pověřuje starostku obce k zajištění
dodávky techniky dle vítězné nabídky
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7) Bytové hospodářství
viz bod jednání č. 3
8) Různé
Zastupitelé projednali zápis z provedené inventarizace majetku obce k 31.12.2009, projednali návrh likvidační
komise ke způsobu nakládání s vyřazeným majetkem a ceník vyřazeného majetku určeného k prodeji veřejnosti.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
33/19-2010
zápis z provedené inventarizace majetku obce k 31.12.2009 a návrh likvidační komise na
vyřazení nepotřebného majetku
ZO schvaluje:
34/19-2010
vyřazení nepotřebného majetku obce dle návrhu inventarizačních komisí a způsob likvidace
vyřazeného majetku obce prodejem veřejnosti, neprodejný vyřazený majetek obce bude zlikvidován jako odpad
35/19-2010
ceník prodeje nepotřebného majetku obce dle návrhu likvidační komise
Zastupitelé stanovili počet pracovních míst pro veřejně prospěšné práce v roce 2010 a projednali dohodu s TJ
Slezské Rudoltice na vyčlenění jednoho pracovníka pro účely TJ.
ZO stanoví:
36/19-2010
zřízení 10 pracovních míst pro veřejně prospěšné práce na rok 2010 na období od 1.4.2010 do
31.10.2010 a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy o dotaci na zřízení pracovních míst veřejně
prospěných prací
ZO schvaluje:
37/19-2010
uzavření Dohody o organizací veřejně prospěšných prací s předsedou TJ Slezské Rudoltice dle
předloženého návrhu
Starostka předložila návrh na zvýšení pokladního limitu pokladny a zastupitelé projednali návrh kronikářky obce
na znění kroniky za rok 2009
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
38/19-2010
zvýšení pokladního limitu obce na částku 80 000,-- Kč s účinností od 1.1.2010
39/19-2010

zápis kronikáře obce pro rok 2009

Zastupitelé byli seznámeni s předáním techniky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (plovoucí
čerpadlo) a byli informování o termínu členské schůze Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s., o stanovení
oblastí podpory pro připravovanou výzvu a o žádosti místní akční skupiny o doplnění projektových záměrů
možných žadatelů o dotaci.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
40/19-2010
uzavření smlouvy o výpůjčce plovoucího čerpadlo AQUAFAST KAWA pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce, poskytnutého Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
ZO bere na vědomí:
41/19-2010
termín členské schůze Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s., stanovení oblastí podpory
připravované výzvy a žádost o doplnění projektových záměrů do zásobníku projektů.
9) Rozpočtové opatření č. 1/2010
Zastupitelé projednali a upravili předložené rozpočtové opatření v souladu s projednanými body.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
42/19-2010
rozpočtové opatření obce č. 1/2010 v členění dle předloženého návrhu
10) Diskuse:
Petr Pargač:
dotaz na možnost účasti na členské schůzi MAS Rozvoj Krnovska o.p.s.
Členská schůze je veřejná.
Božena Bílková:
dotaz o jaká plastová okna se jednalo v inventarizačním zápise.
Jednalo se o plastová okna, která si vyměňují nájemníci a jejichž cena je odpočítána z nájemného.
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Milena Rajnochová:
dotaz na ořez stromů a na přijetí obecně závazné vyhlášky o diskotékách.
Ořez stromů bude proveden v letošním roce, OZV byla projednána v minulosti, ale dosud nebyla zastupitelstvem
přijata.
Stanislav Zemba:

upozornění na dezolátní stav budovy zámecké vinárny.

Ludvík Paluzga:

připomínka k zaplavování zahrad vodou z cesty, zřejmě byla špatně
projektována výstavba cesty, stavba není ukončena, voda z příkopu nemá kam odtéct.
Protipovodňová opatření jsou řešena pozemkovým úřadem, ale tento proces je dlouhodobý.
Vladimír Bílek:
dotaz na navýšení rozpočtu jednotce hasičů na opravu agregátu.
Částka byla navýšena rozpočtovým opatřením č. 1/2010 o částku ve výši 25 000,-- Kč..
Ludvík Paluzga:
připomínka k množství psích výkalů v obci.
Problematika je řešena obecně závaznou vyhláškou obce 1/2005

Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hodin.

Zapsala dne 3.3.2010

Jitka Pargačová

Z ručního zápisu přepsala

Martina Jalamasová

Martina Jalamasová,
starostka obce

Jaroslav Strýček,
místostarosta obce

Příloha: přijatá usnesení
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Přijatá usnesení 19. ZO Slezské Rudoltice
ZO schvaluje:
1/19-2010
pro:

Program zasedání zastupitelstva obce
9

ZO bere na vědomí:
2/19-2010
plnění usnesení uložených 18. zasedáním zastupitelstva obce
pro:
9
ZO schvaluje:
3/19-2010
úpravu rozpočtového opatření č. 5/2009, při které nedojde ke změně finančního objemu
rozpočtu dle projednaného sdělení samostatné referentky obce
pro:
9
4/19-2010
pro:

provedení stavebních úprav v nájemním bytě dle žádosti Daniely Múkové na náklady žadatele
9

ZO neschvaluje:
5/19-2010
záměr prodeje pozemků na p.č. 101/10 a 228/36, obě orná půda v k.ú. Ves Rudoltice dle
žádosti Romana Bílka z důvodu zajištění přístupu k ostatním nemovitostem
pro:
9
6/19-2010
záměr pronájmu pozemku na p.č. 30 ost. pl. v k.ú. Městys Rudoltice dle žádosti firmy
ZEICHMANN s.r.o. z důvodu zajištění přístupu k veřejným pozemkům, umístění zařízení sloužícího k opravě
nemovitosti žadatele bude řešeno formou záboru veřejného prostranství
pro:
9
ZO schvaluje:
7/19-2010
změny rozpočtovaných položek příspěvku na činnost v roce 2009 pro TJ Slezské Rudoltice dle
předložené žádosti
pro:
9
8/19-2010
další podnájem pozemku na p.č. 169/5 orná půda v k.ú. Městys Rudoltice nájemcem
Michalisem Mavropulosem za podmínek stanovení stejné ceny podnájmu, jako je sjednána v nájemní smlouvě
ze dne 21.2.200 a dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15.2.2002
pro:
1 (Jalamasová)
proti: 5
zdržel se:
3 (Rajnochová, Strýček, Křemen)
9/19-2010
odstranění 1 ks stromu na pronajatém pozemku na p.č. 5 v k.ú. Městys Rudoltice dle
předložené žádosti, kácení provede žadatel na vlastní náklady a vytěžené dříví uhradí dle platného ceníku
pro:
9
10/19-2010
mimořádné přidělení nájemního bytu č.8 v bytovém domě č.p. 18 panu Ivanu Pitterovi, jako
projev dobré vůle a naplnění Rozsudku Krajského soudu v Ostravě
pro:
9
11/19-2010
vedení účetnictví příspěvkovou organizací obce MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice ve zjednodušeném
rozsahu dle vyhlášky č. 410/2009 s účinností od 1.1.2010
pro:
9
12/19-2010
poskytnutí prostředků pro MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice ve výši 400 000,-- Kč s účelovým
určením – výměna podlahy v herně MŠ, zhotovení zděné příčky mezi hernami v MŠ včetně dveří, pořízení
dřevěné průlezky na školní zahradu, nejnutnější opravu havarijního stavu terasy a pořízení stojanu na kola
pro:
1 (Jalamasová)
proti: 5
zdržel se:
3 ( Rajnochová, Kostiha, Křemen)
13/19-2010
realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací a dodavatele vybavení dle usnesení
12/19-2010 příspěvkovou organizací MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice
pro:
1 (Jalamasová)
proti: 5
zdržel se:
3 ( Rajnochová, Kostiha, Křemen)
ZO bere na vědomí:
14/19-2010
hospodaření příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice v roce 2009
pro:
9

6

ZO schvaluje:
15/19-2010
vložení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice za rok
2009 ve výši 25 555,02 Kč do fondu rezerv a použití rezervního fondu v celkové výši 95 835,57 Kč na pořízení
výškově nastavitelných lavic a židlí do tříd základní školy
pro:
9
ZO bere na vědomí
16/19-2010
zápis o výsledku inventarizace ke dni 31.12.2009 provedené u příspěvkové organizace MŠ a
ŽS Slezské Rudoltice a návrh likvidační komise na vyřazení nepotřebného majetku
pro:
9
ZO schvaluje:
17/19-2010
způsob vyřazení nepotřebného majetku dle návrhu likvidační komise příspěvkové organizace
MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice
pro:
9
18/19-2010
pro:

výši stravného dle kalkulace stravného ve školní jídelně s účinností od 1.3.2010
9

ZO bere na vědomí:
19/19-2010
zprávu starostky obce o podaných žádostech o dotace v roce 2010 dle předloženého materiálu
pro:
9
ZO schvaluje:
20/19-2010
přijetí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko na realizaci projektu „Multifunkční
areál ve Slezských Rudolticích“ a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy
o čerpání dotace
pro:
9
ZO schvaluje:
21/19-2010
provedení administrace projektu „Multifunkční areál ve Slezských Rudolticích“ firmou
Profaktum s.r.o., jejíž zaměstnanci administrovali podání žádosti o dotaci
pro:
9
22/19-2010
přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR ve výši 100 000,-- Kč na realizaci projektu
„Oprava střechy zámku ve Slezských Rudolticích II. etapa“ a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy o
čerpání dotace
pro:
8
zdržel se:
1 (Zemba)
23/19-2010
realizaci projektu dle usnesení 24/19-2010 stavební firmou Ing. Josefa Kučerika, která
prováděla opravy střechy v roce 2009 dle předloženého návrhu a ukládá starostce obce uzavření smlouvy o dílo
dle přeloženého návrhu
pro:
7
zdržel se:
2 (Zemba, Strýček)
ZO bere na vědomí:
24/19-2010
zprávu o veřejné zakázce na dodavatele služeb projektu „Obnova obecní zeleně ve Slezských
Rudolticích - I. etapa“, zprávu o veřejné zakázce na zhotovitele rekonstrukce komínů v bytových domech
v majetku obce, zprávu o veřejné zakázce na dodavatele techniky pro údržbu veřejné zeleně v obci a vyhlášení
výzvy na dodavatele služby „Publicita projektu Multifunkční areál ve Slezských Rudolticích“
pro:
8
zdržel se:
1 (Pargač)
ZO vylučuje:
25/19-2010
z veřejné zakázky na dodavatele služeb projektu „Obnova obecní zeleně ve Slezských
Rudolticích - I. etapa“ v souladu s ust. §60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, uchazeče Beatrice Mádrová, Svat. Čecha 788/16, 751 31 Lipník nad Bečvou (IČ
48730441), uchazeče ARBOR MORAVIA s.r.o., Opletalova 608/2, 736 01 Havířov Šumbark (IČ 25383035) a
uchazeče Topolánek s.r.o., tř. 1. máje 2063, 753 01Hranice I – Město (IČ 26881781) z důvodu neprokázání
splnění základních kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu
pro:
8
zdržel se:
1 (Pargač)
26/19-2010
z veřejné zakázky na dodavatele služeb projektu „Obnova obecní zeleně ve Slezských
Rudolticích - I. etapa“ v souladu s ust. § 77 odst. 6 v návaznosti na ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče KHL – EKO a.s., Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov
(IČ 26160277), uchazeče Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice (IČ 27263827), uchazeče

7

TALPA- RPF s.r.o., Holvekova 36, 718 00 Ostrava – Kunčičky (64615391) a uchazeče Petr Vykrut, U Haldy
1616/68, Ostrava Hrabůvka (IČ 47165006) z důvodu předložení mimořádně nízké nabídkové ceny
pro:
7
zdržel se:
2 (Pargač, Glejtek)
ZO schvaluje:
27/19-2010
v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci veřejné zakázky na služby „Obnova obecní zeleně ve Slezských Rudolticích – I.
etapa“ uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
a to Ing. Vladislav Uličný – INTEXT, Hlubčická 2245/52, 794 01 Krnov, IČ 12085936 a pověřuje starostku
obce k uzavření smlouvy na dodávku služby dle předloženého materiálu
pro:
5
proti: 2 (Glejtek, Pargač)
zdržel se:
2 (Strýček, Rajnochová)
28/19-2010
k výkonu stavebního dozoru projektu „Obnova obecní zeleně ve Slezských Rudolticích – I.
etapa“ Ing. Romana Putka, autora projektové dokumentace projektu a pověřuje starostku obce k uzavření
smlouvy o dílo
pro:
9
ZO schvaluje:
29/19-2010
zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Multifunkční areál ve Slezských Rudolticích“
včetně kritérií dle návrhu předloženého starostkou obce
pro:
9
ZO jmenuje:
30/19-2010
členy hodnotící komise, která bude rovněž komisí pro otevírání obálek s předloženými
nabídkami: B. Kostiha, J. Strýček, L. Švehla, S. Zemba, zástupce investičního odboru MěÚ Krnov a náhradníky
členů komise – O. Křemen, M. Glejtek, R. Rajnochová, P. Pargač a zástupce investičního odboru MěÚ Krnov a
ukládá starostce obce organizování veřejné zakázky na realizaci výše uvedeného projektu v termínu do
31.3.2010
pro:
9
ZO schvaluje:
31/19-2010
zhotovitelem rekonstrukce komínů v bytových domech v majetku obce uchazeče, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější Milan Tošenovjan, Albrechtická 69, 794 01 Krnov a
pověřuje starostku obce uzavření smlouvy o dílo
pro:
9
32/19-2010
dodavatelem techniky pro údržbu veřejné zeleně, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější GRUNER – SERVICE s.c., Opole, PR a pověřuje starostku obce k zajištění
dodávky techniky dle vítězné nabídky
pro:
9
ZO bere na vědomí:
33/19-2010
zápis z provedené inventarizace majetku obce k 31.12.2009 a návrh likvidační komise na
vyřazení nepotřebného majetku
pro:
9
ZO schvaluje:
34/19-2010
vyřazení nepotřebného majetku obce dle návrhu inventarizačních komisí a způsob likvidace
vyřazeného majetku obce prodejem veřejnosti, neprodejný vyřazený majetek obce bude zlikvidován jako odpad
pro:
9
35/19-2010
pro:

ceník prodeje nepotřebného majetku obce dle návrhu likvidační komise
9

ZO stanoví:
36/19-2010
zřízení 10 pracovních míst pro veřejně prospěšné práce na rok 2010 na období od 1.4.2010 do
31.10.2010 a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy o dotaci na zřízení pracovních míst veřejně
prospěných prací
pro:
9
ZO schvaluje:
37/19-2010
uzavření Dohody o organizací veřejně prospěšných prací s předsedou TJ Slezské Rudoltice dle
předloženého návrhu
pro:
9

8

ZO schvaluje
38/19-2010
pro:

zvýšení pokladního limitu obce na částku 80 000,-- Kč s účinností od 1.1.2010
9

39/19-2010
pro:

zápis kronikáře obce pro rok 2009
8
proti:

1 (Glejtek)

40/19-2010
uzavření smlouvy o výpůjčce plovoucího čerpadlo AQUAFAST KAWA pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce, poskytnutého Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
pro:
9
ZO bere na vědomí:
41/19-2010
termín členské schůze Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s., stanovení oblastí podpory
připravované výzvy a žádost o doplnění projektových záměrů do zásobníku projektů
pro:
8
zdržel se:
1 (Pargač)
ZO schvaluje:
42/19-2010
pro:

rozpočtové opatření obce č. 1/2010 v členění dle předloženého návrhu
9

Ověřovatelé zápisu:

Stanislav Zemba

Petr Pargač

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

17/2010
8.3.2010
24.3.2010
Martina Jalamasová
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