Zápis a přijatá usnesení z 14. zasedání ZO Slezské Rudoltice,
konaného dne 26.2.2009 v kanceláři obecního úřadu
Přítomni:
Omluven:
Zapisovatelka:
Ověřovatelé zápisu:
Předkladatel návrhů usnesení:

dle prezenční listiny
Martin Glejtek
Jitka Pargačová
Bronislav Kostiha, Jaroslav Strýček
Martina Jalamasová

Veřejné zasedání zahájila starostka obce v 16:30 hodin za přítomnosti 13 občanů, po kontrole plnění
usnesení uložených minulým zasedání byl předložen návrh programu zasedání.
Program:
1) kontrola usnesení
 zrušení usnesení 12 a 13/10-2008 a usnesení 9/11-2008
2) změna ÚPD obce
3) návrhy ceníků:
 pronájmy půdy, nebytových prostor a hrobových míst v majetku nebo správě obce
 služby občanům poskytované obecním úřadem
 prodej dřevní hmoty z obecních lesů
4) žádosti občanů a organizací:
 J. Křištofová – prodej pozemku
 TJ Sl. Rudoltice – změna financování za rok 2008
 Vlasta Štefánková – bezplatné uložení nábytku v prostorách kult. domu
5) Bytové hospodářství:
 žádosti o výměnu bytů
 mimořádné přidělení bytu 2+1 č. 3 v bytovém domě č.p. 27
 OZV č. 1/2009 – zrušující FRB
 pravidla FRB
6) Sbor dobrovolných hasičů:
 seznam členů jednotky k 1.1.2009
 zpráva o činnosti za rok 2008
7) inventarizace majetku obce a návrh k vyřazení nepotřebného majetku
8) MŠ a ZŠ Sl. Rudoltice:
 inventarizace majetku a návrh k vyřazení nepotřebného majetku
 hospodaření za rok 2008
 kalkulace stravného k 1.3.2009
9) nařízení vlády č. 37/2009 Sb. – měsíční odměny členům zastupitelstva
10) CZECH- POINT
11) dotační řízení:
 podané a připravované žádosti
 přistoupení k projektu MRK Krnovsko – dětská hřiště
 smlouva o partnerství s obcí Rusín – projekt obnovy příhraničních komunikací
12) různé:
 smlouva o poradenství k DPH obce – OK Libina
 smlouva o poskytování služby – psí útulek Sl. Pavlovice
 stanovení počtu pracovních míst na VPP pro rok 2009
 posouzení stavu stromů na veřejných prostranstvích
 odpadové hospodářství – vyúčtování nákladů za rok 2008
 kalendář akcí na rok 2009
 změna provozní doby pošty pro veřejnost k 1.2.2009
 tenisový kurt
13) rozpočtové opatření č. 1/2009
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/14-2009
program zasedání a ověřovatele zápisu
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Ad 1)
kontrola usnesení
Zastupitelé projednali změnu výměry pozemků prodávaných dle žádostí v minulém roce. Rozdíl
výměr byl zjištěn při zaměření geometrickým plánem.
Návrh usnesení
ZO ruší:
2/14-2009
usnesení č. 12/10-2008, usnesení č. 13/10-2008 a usnesení č. 9/11-2008
ZO schvaluje:
3/14-2009
záměr prodeje části pozemku na p.č. 152/16 – zahrada o výměře 229 m2 v k.ú. Městys
Rudoltice a prodej za obvyklých podmínek dle žádosti pana Banovce, záměr prodeje části pozemku na
p.č. 152/16 – zahrada o výměře 482 m2 v k.ú. Městys Rudoltice a prodej za obvyklých podmínek dle
žádosti pana Kalčíka a záměr prodeje části pozemku na p.č. 152/16 – zahrada o výměře 564 m2 v k.ú.
Městys Rudoltice a prodej za obvyklých podmínek dle žádosti pana Nojzera
Ad2)
změna ÚPD obce
Zastupitelům bylo předloženo posouzení návrhu na pořízení změny č. 1 územního plánu obce.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/14-2009
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 1 územního plánu
obce Slezské Rudoltice dle přílohy projednávaného materiálu
5/14-2009
v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve vazbě na § 6 odst. 1 písm. c) téhož
zákona, žádost obce o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Slezské Rudoltice obecním úřadem
obce s rozšířenou působností, tj. Městským úřadem Krnov
ZO určuje:
6/14-2009
paní Martinu Jalamasovou, jako zastupitele pověřeného pro spolupráci
s pořizovatelem změny č. 1 územního plánu obce Slezské Rudoltice v souladu s ustanovením § 6 odst.
5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve vazbě
na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 téhož zákona
ZO schvaluje:
7/14-2009
uzavření smlouvy o dílo s Ing. Arch. Magdalénou Zemanovou - atelier Archplan
Ostrava k pořízení změny územního plánu č. 1 obce Slezské Rudoltice
Ad 3)
návrhy ceníků
Starostka předložila k projednání návrhy ceníků pronájmů půdy, nebytových prostor, hrobových míst,
služeb poskytovaných obecním úřadem a návrh ceníku za prodej dřevní hmoty z obecních lesů.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
8/14-2009
ceník služeb poskytovaných obecním úřadem Slezské Rudoltice dle projednávaného
materiálu s účinností k 1.3.2009
9/14-2009
ceník pronájmů půdy, nebytových prostor a hrobových míst v majetku obce Slezské
Rudoltice dle přílohy projednávaného materiálu s účinností k 1.1.2009
10/14-2009
ceník prodávané dřevní hmoty v majetku obce Slezské Rudoltice dle přílohy
projednávaného materiálu s účinností k 1.1.2009
Ad 4)
žádosti občanů a organizací
Zastupitelé projednali žádost o prodej pozemku v osadě Amalín, žádost TJ Slezské Rudoltice o změnu
financování v roce 2008 a žádost o bezplatné poskytnutí prostor k uložení nábytku.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
11/14-2009
záměr prodeje pozemku na p.č. 1306/2 – zahrada o výměře 47 m2 v k.ú. Ves Rudoltice
a prodej za obvyklých podmínek dle žádosti paní Křištofové
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12/14-2009
změnu financování nákladů z roku 2008 dle žádosti předsedy TJ Slezské Rudoltice
spočívající v převodu částky 683,-- Kč z položky na spotřebované energie na položku nákladů na
náhrady rozhodčím
13/14-2009
bezúplatné poskytnutí prostor v budově kulturního domu pro uložení nábytku paní
Vlastě Štefánkové na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do 28.2.2010.
Ad 5)
Bytové hospodářství
Zastupitelé projednali doručené žádosti o výměnu bytů a žádosti o mimořádné přidělení bytu.
Starostka předložila návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009, kterou se ruší vyhláška č. 1/1998
a předložila návrh pravidel pro fond rozvoje bydlení obce.
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
14/14-2009
s výměnou bytu paní Bartoníčkové o velikosti 2+1za neužívaný byt č. 5 v bytovém
domě č.p. 20 o velikosti 3+1
15/14-2009
s výměnou bytu paní Jalamasové o velikosti 1+1za neužívaný byt č. 3 v bytovém
domě č.p. 27 o velikosti 2+1
ZO bere na vědomí:
16/14-2009
doručené žádosti občanů o mimořádné přidělení nájemního bytu
ZO schvaluje:
17/14-2009
mimořádné přidělení bytu č. 6 o velikosti 2+1 v bytovém domě č.p. 27 paní Zdeňce
Hvižďové od 1.3.2009
18/14-2009

přijetí Obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 1/2009, kterou se zrušuje OZV č. 1/1998

ZO ukládá:
19/14-2009
starostce obce vypracování návrhu Pravidel pro tvorbu a čerpání Fondu rozvoje
bydlení v obce Slezské Rudoltice dle projednávaného materiálu s účinností od 1.1.2010 v termínu do
nejbližšího zasedání zastupitelstva obce
Ad 6)
Sbor dobrovolných hasičů
Starostka předložila k projednání zprávu o činnosti jednotky za rok 2008 a seznam členů jednotky
k 1.1.2009. Přítomní byli dále informováni o podané žádosti o poskytnutí mobilní techniky a o konání
okresní soutěže požárního sportu 4. července 2009.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
20/14-2009
zprávu o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2008 a seznam členů
jednotky na rok 2009
Ad 7)
inventarizace majetku obce a návrh k vyřazení nepotřebného majetku
Zastupitelé projednali inventarizaci majetku obce ke dni 31.12.2008 a projednali návrhy na vyřazení
nepotřebného majetku a na jeho likvidaci v souladu s platnou vyhláškou o nakládání s odpady.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
21/14-2009
inventarizaci majetku obce k 31.12.2008 dle inventárních knih a dokladové evidence a
souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhů předložených příslušnými inventarizačními
komisemi v souladu s platnou OZV o nakládání s odpady.
Ad 8)
MŠ a ZŠ Sl. Rudoltice
Starostka seznámila přítomné se zprávou statutární zástupkyně školy o výsledku hospodaření
příspěvkové organizace za rok 2008 a o inventarizaci majetku k 31.12.2008. Zastupitelům dále byla
předložena kalkulace stravného pro cizí strávníky k 29.1.2009 a stanovili cenu stravného k 1.3.2009.
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Návrh usnesení
ZO souhlasí:
22/14-2009
s výsledkem hospodaření příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Sl. Rudoltice a s
rozdělením hospodářského výsledku ve výši 71 296,23 Kč do fondu rezerv (80%) a do fondu odměn
(20%)
ZO bere na vědomí:
23/14-2009
inventarizaci majetku příspěvkové organizace ke dni 31.12.2008 a vyřazení
nepotřebného majetku dle předloženého návrhu.
24/14-2009

kalkulaci stravného k 29.1.2009

ZO stanoví:
25/14-2009
cenu stravného ve školní jídelně pro cizí strávníky ve výši 55,-- Kč za 1 oběd
s účinností od 1.3.2009
Ad 9)
nařízení vlády č. 37/2009 Sb.
Starostka předložila k projednání nařízení vlády č. 37/2009 Sb., kterým se stanoví měsíční odměny
a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
26/14-2009
s účinností od 1.2.2009 měsíční odměny členům zastupitelstva obce v souladu
s nařízením vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. takto:
starosta
dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
místostarosta
4 630,-- Kč
předseda výboru
1 340,-- Kč
člen výboru
1 030,-- Kč
člen ZO bez funkce
460,-- Kč
Ad 10)
CZECH- POINT
Zastupitelé byli seznámení s povinností obce zpřístupnit k 1.7.2009 datovou schránku a s možností
využití dotace na zřízení pracoviště CZECH- POINT, které mimo jiné služby občanům tuto povinnost
umožňuje. Starostka předložila záznam z poptávacího řízení na dodavatele technologie.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
27/14-2009
zřízení místního pracoviště CZECH POINT s využitím dotace ze strukturálních fondů
EU a uzavření smlouvy o komplexním zavedení CZECH POINTU s firmou Galileo Coporation s.r.o.
Ad 11)
dotační řízení
Starostka seznámila přítomné s podanými žádostmi o dotace – v případě žádosti o financování obnovy
zeleně bylo přiděleno Státním fondem životního prostředí akceptační číslo, Ministerstvo kultury ČR
navrhuje poskytnout dotaci ve výši 200 000,-- Kč na opravu havarijního stavu střechy zámku, byla
podána žádost o financování rekonstrukce elektroinstalace v bytech ke krajskému úřadu MSK.
Zastupitelé projednali možnost k přistoupení k projektu Mikroregionu Krnovsko na pořízení vybavení
dětských hřišť a partnerskou smlouvu s obcí Rusín k projektu obnovy příhraničních komunikací.
Návrh usnesení
28/14-2009
podané žádosti o dotace a záznam z poptávacího řízení na rekonstrukci
elektroinstalace v nájemních bytech v majetku obce
ZO schvaluje:
29/14-2009
uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci elektroinstalace v nájemních bytech
v majetku obce s firmou ELEKTROPRÁCE B. Kostiha
ZO ukládá:
30/14-2009
starostce obce provedení poptávacího řízení na zhotovitele opravy střechy zámku ve
Slezských Rudolticích v termínu do 10.3.2009
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ZO jmenuje:
31/14-2009
za členy výběrové komise pro výběrové řízení na zhotovitele obnovy zeleně ve
Slezských Rudolticích I. etapa Libora Švehlu, Petra Pargače, Jaroslava Strýčka, Martinu Jalamasovou,
Bronislava Kostihu a jako náhradníka Oldřicha Křemena.
ZO souhlasí:
32/14-2009
s přistoupením obce k projektu Mikroregionu Krnovsko – dětská hřiště v obcích
mikroregionu
ZO schvaluje:
33/14-2009
dohodu o partnerství s obcí Rusín za účelem obnovy příhraniční komunikace dle
projednávaného materiálu
Ad 12)
různé
Starostka předložila k projednání návrhy smluv o poradenství k dani z přidané hodnoty a k umísťování
toulavých psů do útulku ve Slezských Pavlovicích a zastupitelé byli seznámeni s podmínkami úřadu
práce pro poskytování dotace na zřízení pracovních míst na veřejně prospěšné práce.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/14-2009
uzavření smlouvy o poradenství k DPH s OK Libina s účinností k 1.2.2009 dle
projednávaného materiálu
35/14-2009
uzavření smlouvy o umísťování psů do útulku ve Slezských Pavlovicích s Tomášem
Schulzem – KETMERY s účinností od 1.3.2009 dle projednávaného materiálu
ZO stanoví:
36/14-2009
počet pracovních míst pro zaměstnance veřejně prospěšných prací od 1.4.2009 do
31.10.2009 na 10
Zastupitelé projednali návrh na odstranění stromů na veřejných prostranstvích, které nejsou dle
posouzení odborníka v uspokojivém zdravotním stavu a mohly by ohrozit zdraví nebo majetek
občanů, starostka seznámila přítomné s náklady na odpadové hospodářství obce v roce 2008. Přítomní
byli seznámeni se změnou provozní doby pro veřejnost na poště, s kalendářem akcí na rok 2009
a s havarijním stavem tenisového kurtu.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
37/14-2009
stav stromů na veřejných prostranstvích obce a souhlasí s jejich ořezem a kácením dle
návrhu v příloze projednávaného materiálu
38/14-2009

vyúčtování nákladů obce na likvidaci odpadů dle přílohy projednávaného materiálu

39/14-2009
2009

změnu provozní doby pro veřejnost České pošty k 1.2.2009 a kalendář akcí na rok

40/14-2009

havarijní stav tenisového kurtu

Ad 13)
rozpočtové opatření č. 1/2009
V návaznosti na přijatá usnesení zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření obce č. 1/2009.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
41/14-2009
Rozpočtové opatření obce č. 1/2009 v členění dle projednávaného materiálu
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Diskuse:
Božena Bílková
dotaz na opravu elektroinstalace v hospodářských budovách u č.p. 8 a 9
Oprava elektroinstalace není rozpočtována – bude projednána možnost opravy po ocenění.
Milena Rajnochová
připomínka k výměně oken v obecních bytech a upozornění na nedostatečný
úklid společných prostor.
Výměna oken v nájemních bytech je řešena odpočtem nájmů v ceně - o jiném systému se neuvažuje,
údržba společných prostor v nájemních domech je řešena Domovním řádem.
Božena Bílková
dotaz na opravu okapů na byt. domě č. 9
Stav okapů již byl v minulosti posuzován, oprava bude provedena v letošním roce.
Marie Vaněčková
dotaz na systém úhrnu cest.
Komunikace v majetku obce jsou udržovány na základě objednávky, chodníky jsou udržovány na
základě dohody o provedení práce, státní silnice je udržována správou silnic.
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin.
Zapsala 26.2.2009
z ručního zápisu přepsala

Jitka Pargačová
Martina Jalamasová

Martina Jalamasová
starostka obce

Jaroslav Strýček
místostarosta obce

příloha – přijatá usnesení
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Usnesení ZO Sl. Rudoltice přijatá dne 26.2.2009
ZO schvaluje:
1/14-2009
program zasedání a ověřovatele zápisu
pro
8
ZO ruší:
2/14-2009
pro

usnesení č. 12/10-2008, usnesení č. 13/10-2008 a usnesení č. 9/11-2008
8

ZO schvaluje:
3/14-2009
záměr prodeje části pozemku na p.č. 152/16 – zahrada o výměře 229 m2 v k.ú. Městys
Rudoltice a prodej za obvyklých podmínek dle žádosti pana Banovce, záměr prodeje části pozemku na
p.č. 152/16 – zahrada o výměře 482 m2 v k.ú. Městys Rudoltice a prodej za obvyklých podmínek dle
žádosti pana Kalčíka a záměr prodeje části pozemku na p.č. 152/16 – zahrada o výměře 564 m2 v k.ú.
Městys Rudoltice a prodej za obvyklých podmínek dle žádosti pana Nojzera
pro
8
4/14-2009
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 1 územního plánu
obce Slezské Rudoltice dle přílohy projednávaného materiálu
pro
8
5/14-2009
v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve vazbě na § 6 odst. 1 písm. c) téhož
zákona, žádost obce o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Slezské Rudoltice obecním úřadem
obce s rozšířenou působností, tj. Městským úřadem Krnov
pro
8
ZO určuje:
6/14-2009
paní Martinu Jalamasovou, jako zastupitele pověřeného pro spolupráci
s pořizovatelem změny č. 1 územního plánu obce Slezské Rudoltice v souladu s ustanovením § 6 odst.
5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve vazbě
na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 téhož zákona
pro
8
ZO schvaluje:
7/14-2009
uzavření smlouvy o dílo s Ing. Arch. Magdalénou Zemanovou - atelier Archplan
Ostrava k pořízení změny územního plánu č. 1 obce Slezské Rudoltice
pro
8
8/14-2009
ceník služeb poskytovaných obecním úřadem Slezské Rudoltice dle projednávaného
materiálu s účinností k 1.3.2009
pro
8
9/14-2009
ceník pronájmů půdy, nebytových prostor a hrobových míst v majetku obce Slezské
Rudoltice dle přílohy projednávaného materiálu s účinností k 1.1.2009
pro
8
10/14-2009
ceník prodávané dřevní hmoty v majetku obce Slezské Rudoltice dle přílohy
projednávaného materiálu s účinností k 1.1.2009
pro
8
11/14-2009
záměr prodeje pozemku na p.č. 1306/2 – zahrada o výměře 47 m2 v k.ú. Ves Rudoltice
a prodej za obvyklých podmínek dle žádosti paní Křištofové
pro
8
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12/14-2009
změnu financování nákladů z roku 2008 dle žádosti předsedy TJ Slezské Rudoltice
spočívající v převodu částky 683,-- Kč z položky na spotřebované energie na položku nákladů na
náhrady rozhodčím
pro
8
13/14-2009
bezúplatné poskytnutí prostor v budově kulturního domu pro uložení nábytku paní
Vlastě Štefánkové na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do 28.2.2010.
pro
8
ZO souhlasí:
14/14-2009
s výměnou bytu paní Bartoníčkové o velikosti 2+1za neužívaný byt č. 5 v bytovém
domě č.p. 20 o velikosti 3+1
pro
8
15/14-2009
s výměnou bytu paní Jalamasové o velikosti 1+1za neužívaný byt č. 3 v bytovém
domě č.p. 27 o velikosti 2+1
pro
8
ZO bere na vědomí:
16/14-2009
doručené žádosti občanů o mimořádné přidělení nájemního bytu
pro
8
ZO schvaluje:
17/14-2009
mimořádné přidělení bytu č. 6 o velikosti 2+1 v bytovém domě č.p. 27 paní Zdeňce
Hvižďové od 1.3.2009
pro
8
18/14-2009
pro

přijetí Obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 1/2009, kterou se zrušuje OZV č. 1/1998
proti
zdržel se

ZO ukládá:
19/14-2009
starostce obce vypracování návrhu Pravidel pro tvorbu a čerpání Fondu rozvoje
bydlení v obce Slezské Rudoltice dle projednávaného materiálu s účinností od 1.1.2010 v termínu do
nejbližšího zasedání zastupitelstva obce
pro
8
ZO bere na vědomí:
20/14-2009
zprávu o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2008 a seznam členů
jednotky na rok 2009
pro
8
ZO schvaluje:
21/14-2009
inventarizaci majetku obce k 31.12.2008 dle inventárních knih a dokladové evidence a
souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhů předložených příslušnými inventarizačními
komisemi v souladu s platnou OZV o nakládání s odpady
pro
8
ZO souhlasí:
22/14-2009
s výsledkem hospodaření příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Sl. Rudoltice a s
rozdělením hospodářského výsledku ve výši 71 296,23 Kč do fondu rezerv (80%) a do fondu odměn
(20%)
pro
8
ZO bere na vědomí:
23/14-2009
inventarizaci majetku příspěvkové organizace ke dni 31.12.2008 a vyřazení
nepotřebného majetku dle předloženého návrhu.
pro
8
24/14-2009
pro

kalkulaci stravného k 29.1.2009
8
8

ZO stanoví:
25/14-2009
cenu stravného ve školní jídelně pro cizí strávníky ve výši 55,-- Kč za 1 oběd
s účinností od 1.3.2009
pro
8
ZO schvaluje:
26/14-2009
s účinností od 1.2.2009 měsíční odměny členům zastupitelstva obce v souladu
s nařízením vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. takto:
starosta
dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
místostarosta
4 630,-- Kč
předseda výboru
1 340,-- Kč
člen výboru
1 030,-- Kč
člen ZO bez funkce
460,-- Kč
pro
8
27/14-2009
zřízení místního pracoviště CZECH POINT s využitím dotace ze strukturálních fondů
EU a uzavření smlouvy o komplexním zavedení CZECH POINTU s firmou Galileo Coporation s.r.o.
pro
8
ZO bere na vědomí:
28/14-2009
podané žádosti o dotace a záznam z poptávacího řízení na rekonstrukci
elektroinstalace v nájemních bytech v majetku obce
pro
8
ZO schvaluje:
29/14-2009
uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci elektroinstalace v nájemních bytech
v majetku obce s firmou ELEKTROPRÁCE B. Kostiha
pro
7
nehlasoval
1 (Kostiha)
ZO ukládá:
30/14-2009
starostce obce provedení poptávacího řízení na zhotovitele opravy střechy zámku ve
Slezských Rudolticích v termínu do 10.3.2009
pro
8
ZO jmenuje:
31/14-2009
za členy výběrové komise pro výběrové řízení na zhotovitele obnovy zeleně ve
Slezských Rudolticích I. etapa Libora Švehlu, Petra Pargače, Jaroslava Strýčka, Martinu Jalamasovou,
Bronislava Kostihu a jako náhradníka Oldřicha Křemena.
pro
8
ZO souhlasí:
32/14-2009
s přistoupením obce k projektu Mikroregionu Krnovsko – dětská hřiště v obcích
mikroregionu
pro
8
ZO schvaluje:
33/14-2009
dohodu o partnerství s obcí Rusín za účelem obnovy příhraniční komunikace dle
projednávaného materiálu
pro
8
34/14-2009
uzavření smlouvy o poradenství k DPH s OK Libina s účinností k 1.2.2009 dle
projednávaného materiálu
pro
8
35/14-2009
uzavření smlouvy o umísťování psů do útulku ve Slezských Pavlovicích s Tomášem
Schulzem – KETMERY s účinností od 1.3.2009 dle projednávaného materiálu
pro
8

9

ZO stanoví:
36/14-2009
počet pracovních míst pro zaměstnance veřejně prospěšných prací od 1.4.2009 do
31.10.2009 na 10
pro
8
ZO bere na vědomí:
37/14-2009
stav stromů na veřejných prostranstvích obce a souhlasí s jejich ořezem a kácením dle
návrhu v příloze projednávaného materiálu
pro
8
38/14-2009
pro

vyúčtování nákladů obce na likvidaci odpadů dle přílohy projednávaného materiálu
8

39/14-2009
2009
pro

změnu provozní doby pro veřejnost České pošty k 1.2.2009 a kalendář akcí na rok

40/14-2009

havarijní stav tenisového kurtu

8

ZO schvaluje:
41/14-2009
Rozpočtové opatření obce č. 1/2009 v členění dle projednávaného materiálu
pro
8

Ověřovatelé zápisu:

Bronislav Kostiha

Jaroslav Strýček

Evidenční číslo zveřejňované písemnosti
vyvěšeno dne
sňato dne
za správnost

11/2009
3.3.2009
19.3.2009
Martina Jalamasová
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