Zápis a přijatá usnesení z 15. zasedání ZO Slezské Rudoltice,
konaného dne 13.5.2009 v kanceláři obecního úřadu
Přítomni:
Omluven:
Neomluven:
Zapisovatelka:
Ověřovatelé zápisu:
Předkladatel návrhů usnesení:

dle prezenční listiny
Oldřich Křemen
Martin Glejtek
Jitka Pargačová
Romana Rajnochová, Petr Pargač
Martina Jalamasová, Jaroslav Strýček

Veřejné zasedání zahájila starostka obce v 16:30 hodin za přítomnosti 7 občanů, po kontrole plnění usnesení
uložených minulým zasedáním byl předložen návrh programu zasedání.
Program:
1) Kontrola plnění usnesení
2) Žádosti občanů a organizací:
 ČEZ – přeložka vedení místní části veřejného osvětlení k Novému dvoru
 Zdeněk Kořínek – žádost o pronájem či prodej části pozemku, žádost o odstranění stromu
 LESY ČR a.s. – žádost o prodej pozemku, vyjádření ke změně ceny za přičlenění honebních
pozemků
 mladí hasiči – žádost o výpůjčku prostor k prezentaci činnosti
 Anton Oračko – žádost o vyjádření ke stavebním úpravám v nájemním bytě
 Lukáš Pawlas – žádost o financování stavebních úprav v pronajatých nebytových prostorách
formou slevy z nájmu
 Zeichmann, s r.o. – žádost o souhlas s umístěním vodovodní přípojky na pozemek obce
 František Spáčil – žádost o prodej sady kuželek
 hnutí DUHA Jeseníky – žádost o podporu letního tábora pro mládež, žádost o vydání
stanoviska k projektu obnovy kostela v Pelhřimovech
 manželé Vaněčkovi – žádost o prodej částí pozemků dle geometrického plánu
3) Závěrečný účet obce za rok 2008
4) Bytové hospodářství:
 mimořádné přidělení bytu 1+1
 stav komínů bytových domů v majetku obce
5) ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice:
 plnění rozpočtu za I. Q 2009
 výběrové řízení na obsazení místa učitelky v MŠ k 1.1.2010
 protokol o provedené veřejnosprávní kontrole
6) Kronika obce za rok 2008
7) Dotační řízení:
 SFŽP – přidělení dotace na obnovu veřejné zeleně I. etapa, financování vlastních zdrojů,
zadávací podmínky výběrového řízení
 MSK – přidělení dotace na rekonstrukci elektroinstalace v nájemních bytech, dodatek ke
smlově se zhotovitelem
 financování realizace projektu „Multifunkční areál ve Slezských Rudolticích“ pro účely podání
žádosti o financování z ROP Moravskoslezsko
 Ministerstvo kultury ČR – přidělení dotace na opravu části střechy zámku, záznam
z poptávacího řízení na zhotovitele
 záznam z poptávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace k odkanalizování centrální
části obce
8) Různé:
 institut veřejné služby
 HZS MSK – návrh smlouvy o výpůjčce osvětlovací techniky pro účely JSDHO
 DSO Mikroregion Krnovsko – závěrečný účet za rok 2008, přidělení dotace na realizaci
dětského hřiště
 DSO Sdružení obcí Osoblažska – přidělení dotace na financování činnosti projektového
manažera z rozpočtu MSK, dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce finančních prostředků, návrh
partnerské smlouvy v projektu Modernizace školy
 DSO VODA – návrh nájemních smluv
 rozšíření místní sítě veřejného osvětlení u kostela a bytovek – záznam z poptávacího řízení na
zhotovitele
 Stavebně historický průzkum zámku
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 výbor pro sport – změna členů
 TJ Slezské Rudoltice – žádost o bezúplatné užití znaku obce na propagační materiály
 Dopravní obslužnost obce – informace o ztrátovosti některých spojů
9) Rozpočtové opatření obce č. 2/2009
Návrh usnesení:
ZO schvaluje:
1/15-2009
program zasedání ZO Slezské Rudoltice a ověřovatele zápisu
Ad 1)
Kontrola plnění usnesení
Úkoly uložené minulým zasedáním jsou průběžně plněny.
Ad 2)
Žádosti občanů a organizací:
Zastupitelé projednali předložené žádosti o souhlas s přeložkou místní sítě veřejného osvětlení k Novému Dvoru,
žádost občana o prodej nebo pronájem pozemku a ořez stromu. Starostka dále předložila vyjádření Lesní správy
Město Albrechtice k ceně za honební pozemky a žádost téže organizace o prodej pozemku.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí:
2/15-2009
s přeložkou vedení místní části veřejného osvětlení k Novému dvoru za podmínek realizace na
náklady žadatele dle projednané žádosti o stanovisko
Návrh usnesení:
ZO pověřuje:
3/15-2009
starostku k uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo provést
stavbu dle předloženého návrhu
Návrh usnesení:
ZO schvaluje:
4/15-2009
záměr prodeje části pozemku na p.č. 246/3-ost. pl. v k.ú. Městys Rudoltice
Návrh usnesení:
ZO schvaluje:
5/15-2009
záměr pronájmu části pozemku na p.č. 246/3-ost. pl. v k.ú. Městys Rudoltice za podmínek
pronájmu pozemku občanům pro osobní užívání
Návrh usnesení:
ZO nesouhlasí
6/15-2009
s odstraněním stromu dle žádosti pana Zdenka Kořínka
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí:
7/15-2009
vyjádření Lesní správy Město Albrechtice k ceně za přičlenění pozemků do honitby od
1.1.2009
Návrh usnesení:
ZO potvrzuje:
8/15-209
ceník pronájmů půdy od 1.1.2009
Návrh usnesení:
ZO schvaluje:
9/15-2009
záměr prodeje pozemku na p.č. 1079/2 – ost. pl. o výměře 1029 m2 v k.ú. Víno
Zastupitelům byla předložena žádost mladých hasičů o výpůjčku prostor v bývalé masně, žádost nájemníka
o souhlas se stavebními úpravami v bytě a žádost nájemce Zámecké vinárny o spolufinancování stavebních
úprav v objektu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje:
10/15-2009
výpůjčku prostor v bývalé masně za účelem propagace činnosti členů SDH mladí hasiči
Návrh usnesení:
ZO schvaluje:
11/15-2009
provedení stavebních úprav v nájemním bytě v rozsahu žádosti Antona Oračka za podmínek
podání ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu a provedení prací na náklady žadatele
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje:
12/15-2009
úlevu na nájmu nebytových prostor v celkové výši do 252 000,-- Kč prokazatelných nákladů na
rekonstrukci objektu v rozsahu projednané žádosti pana Lukáše Pawlase s účinností od
1.1.2010 a souhlasí s odstraněním 5 kusů borovic v období vegetačního klidu
Návrh usnesení:
ZO ukládá:
13/15-2009
starostce obce uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s panem Lukášem
Pawlasem
Zastupitelé dále projednali žádost o souhlas s umístěním vodovodní přípojky na pozemek obce, žádost občana
o prodej materiálu a žádosti občanského hnutí DUHA Jeseníky o podporu tábora pro mládež a o vyjádření
stanoviska k realizaci projektu obnovy kostela v Pelhřimovech.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje:
14/15-2009
zřízení vodovodní přípojky pro odběr pitné vody dle projednané žádosti firmy Zeichmann,
s r.o. za jednorázovou platbu ve výši 500,-- Kč a za podmínek podání ohlášení příslušnému
stavebnímu úřadu a provedení prací na náklady žadatele
Návrh usnesení:
ZO ukládá:
15/15-2009
starostce obce uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou Zeichamnn s r.o., IČ
25336576
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
16/15-2009
prodej sady kuželek v rozsahu dle projednané žádosti pana Františka Spáčila za cenu 500,-- Kč
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
17/15-2009
podporu letního tábora pro mládež hnutí DUHA Jeseníky formou bezplatného poskytnutí
prostor v bývalé škole
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
18/15-2009
s realizací projektu „ Kulturní a informační centrum Osoblažska v kostele sv. Jiří
v Pelhřimovech“
Zastupitelé projednali záměr prodeje pozemků v k.ú. Ves Rudoltice dle žádosti manželů Vaněčkových po
zpracování geometrického plánu.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
19/15-2009
Záměr prodeje částí pozemků na p.č. 1283/12-ost. pl., 1283/13-ost. pl., 1469/27-orná půda a
1469/28-orná půda v k.ú. Ves Rudoltice v rozsahu dle Geometrického plánu
a prodej za obvyklých podmínek manželům Vaněčkovým
Ad 3)
Závěrečný účet obce za rok 2008
Zastupitelé projednali závěrečný účet obce za rok 2008 se všemi přílohami.
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
20/15-2009
s celoročním hospodařením obce Slezské Rudoltice za rok 2008 bez výhrad
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
21/15-2009
závěrečný účet obce za rok 2008
Ad 4)
Bytové hospodářství
Starostka předložila seznam žadatelů o mimořádné přidělení bytu 1+1 a seznámila přítomné s nevyhovujícím
stavem komínů v obecních bytech, zastupitelé projednali možnost opravy havarijního stavu.
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Návrh usnesení
ZO schvaluje:
22/15-2009
mimořádné přidělení bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 7 panu Pavolu Pupikovi, jako náhradního
nájemníka Ladislava Heglase
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
23/15-2009
špatný stav komínů v bytových domech v majetku obce a doporučuje zohlednit tento stav při
přípravě rozpočtu na rok 2010
Ad 5)
ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice
Zastupitelům bylo předloženo k projednání plnění rozpočtu příspěvkové organizace za 1. čtvrtletí roku,oznámení
statutární zástupkyně o výběrovém řízení na obsazení místa učitelky v MŠ k 1.1.2010 a protokol z provedené
veřejnosprávní kontroly.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
24/15-2009
plnění rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice za I. čtvrtletí roku 2009,
vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa učitelky v MŠ a protokol
z provedené veřejnoprávní kontroly
Ad 6)
Kronika obce za rok 2008
Zastupitelé projednali návrh textu kroniky obce za rok 2008 a doporučují provést drobné doplnění textu.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
25/15-2009
znění kroniky obce za rok 2008
Ad 7)
Dotační řízení:
Starostka seznámila přítomné s průběhem dotačních řízení. Zastupitelé projednali kritéria pro zadávací řízení a
změnili složení komise pro výběrové řízení. Dále projednali možnosti financování projektů a záznamy
z proběhlých poptávacích řízení.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
26/15-2009
přijetí finanční dotace ve výši 6 891 531,-- Kč na realizaci projektu „Obnova veřejné zeleně ve
Slezských Rudolticích-I.etapa“
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
27/15-2009
pro účely výběrového řízení jako hlavní kritéria s váhou v % – nabídková cena 70%, záruční a
servisní podmínky 10%, termín plnění 10%, výše smluvní pokuty za nedodržení termínu plnění
10%
Návrh usnesení
ZO ukládá:
28/15-2009
starostce obce podání žádosti o dokrytí 75% vlastních zdrojů k dotačnímu titulu
Moravskoslezského kraj RRC/02/2009
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
29/15-2009
přijetí investiční dotace ve výši 372 900,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
rekonstrukce elektroinstalace v nájemních bytech v majetku obce
Návrh usnesení
ZO schvaluje
30/15-2009
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě se zhotovitelem rekonstrukce elektroinstalace v nájemních
bytech v majetku obce
Návrh usnesení
ZO schvaluje
31/15-2009
zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu „Multifunkční
areál ve Slezských Rudolticích“, na jehož realizaci bude požadována dotace z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj
venkova, z rozpočtu obce na rok 2010. Minimální výše spolufinancování dle podmínek
dotačního programu je 7,5% celkových způsobilých
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a 100% nezpůsobilých výdajů projektu.
Návrh usnesení
ZO schvaluje
32/15-2009
zajištění financování provozu projektu „Multifunkční areál ve Slezských Rudolticích“, na jehož
realizaci bude požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova, rozpočtem obce dle podmínek
dotačního programu ROP, což bude deklarováno rozpočtovým výhledem 2010-2029
Návrh usnesení
ZO schvaluje
33/15-2009
přijetí dotace ve výši 200 000,-- Kč z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na opravu části střechy
na zámku a uzavření Smlouvy na stavební práce s firmou Stavební firma, Ing. Kučerik,
Jindřichov
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
34/15-2009
záznam z poptávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace k odkanalizování centrální
části obce včetně nejvhodnější varianty čistírny odpadních vod
ZO ukládá:
35/15-2009

starostce obce uzavření Smlouvy na zpracovatele projektové dokumentace s firmou Ing. Aleš
Ryšán v případě přiznání dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Ad 8)
Různé:
Zastupitelé projednali možnosti obce pro zřízení institutu veřejné služby k 1.7.2009 a návrh smlouvy s HZS
MSK o výpůjčce osvětlovací techniky
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
36/15-2009
informaci o možnosti zřízení institutu veřejné služby k 1.7.2009 a informaci
o možnosti financování nákladů s ní spojených
Návrh usnesení
ZO nesouhlasí:
37/15-2009
se zřízením institutu veřejné služby k 1.7.2009 z důvodu finanční a personální náročností této
služby
Návrh usnesení
ZO nesouhlasí:
38/15-2009
s uzavřením smlouvy o výpůjčce osvětlovací techniky pro účely jednotky Sboru dobrovolných
hasičů z důvodu nepotřebnosti takové techniky
Starostka dále předložila zastupitelům k projednání informace z činnosti dobrovolných svazků obcí.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
39/15-2009
závěrečný účet DSO Mikroregion Krnovsko za rok 2008 a přidělení dotace na financování
realizace dětských hřišť ve vybraných obcích z rozpočtu MSK
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
40/15-2009
přidělení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování činnosti projektového
manažera DSO Mikroregionu-Sdružení obcí Osoblažska
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
41/15-2009
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce finančních prostředků ze dne 16.12.2008, kterým
se doplňuje text smlouvy o přesnou výši částky, kterou je dlužník povinen vrátit, ostatní
ujednání zůstávají nezměněna
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
42/15-2009
uzavření Partnerské smlouvy s Mikroregionem - Sdružení obcí Osoblažska za účelem podání
žádosti o financování projektu „Modernizace vybavení ZŠ Osoblaha a ZŠ a MŠ Slezské
Rudoltice“, na jehož realizaci bude požadována mikroregionem dotace z Regionálního
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operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj
venkova a spolufinancování projektu z rozpočtu obce na rok 2009. Minimální výše
spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 7,5% celkových způsobilých a 100%
nezpůsobilých výdajů projektu.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
43/15-2009
uzavření Nájemní smlouvy s Dobrovolným svazkem obcí – VODA v rozsahu dle
projednávaného materiálu
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
44/15-2009
uzavření Smlouvy o převodu finančních prostředků s obcemi Bohušov a Liptaň s účinností od
1.1.2010
Zastupitelé projednali předložené návrhy realizace zřízení místní sítě veřejného osvětlení u kostela a u bytovek
č.p. 94, 95 a 96 a dále projednali návrh zpracovatele stavebně-historického průzkumu zámku na další průzkum.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
45/15-2009
záznam z poptávacího řízení o výběru zhotovitele místní sítě veřejného osvětlení u bytových
domů 94, 95 a 96 a místního kostela ve Slezských Rudolticích
Návrh usnesení
ZO ukládá:
46/15-2009
starostce uzavření Smlouvy o dílo s firmou LUKAS M.O.S., Zlaté Hory
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
47/15-2009
zpracování stavebně historického průzkumu zámku ve Slezských Rudolticích
a doporučují rozpočtovat na rok 2010 provedení podrobnějšího historického průzkumu Mgr.
Robertem Keprtem
Starostka přítomným předložila návrh předsedy výboru pro sport na změnu dvou členů z důvodu odstěhování,
žádost TJ Sl. Rudoltice o bezúplatné užití znaku obce na propagační materiály a informovala přítomné o
připravovaném projednávání změn jízdních řádů autobusového dopravce.
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
48/15-2009
se změnou členů výboru pro sport - z důvodu změny trvalého pobytu se
Jiří Moravec ml. a Tomáš Jurok nahrazují Janem Blažkem st. a Kamilou Nitschovovu
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
49/15-2009
bezúplatné užití znaku obce na propagační materiály TJ Slezské Rudoltice
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
50/15-2009
informace o nerentabilitě vybraných spojů autobusového dopravce a návrh úprav jízdních řádů
Ad 9)

Rozpočtové opatření obce č. 2/2009

V návaznosti na projednané skutečnosti zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
51/15-2009
rozpočtové opatření obce č. 2/2009 v členění dle projednávaného materiálu
Návrh usnesení
ZO ruší
52/15-2009
usnesení č. 31/14-2009 a jmenuje za členy výběrové komise pro výběrové řízení na dodavatele
služeb realizace projektu „Obnova veřejné zeleně ve Slezských Rudolticích – I. etapa“ všechny členy
zastupitelstva obce a jednoho zástupce z místně příslušného odboru životního prostředí.
Diskuse:
Starostka informovala přítomné o znovuzavedení systému sběru objemného a tříděného odpadu v prostorách
sběrného místa každý poslední víkend v měsíci, veřejnost bude včas informována.
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Pan Stařičný:
upozornil na nedostatečnou úpravu terénu po opravě vodovodu u jeho domu,
požadoval posunutí označení ukončení obce až za poslední domy a dále požadoval zákaz provozu zemědělské
techniky v obci.
Ve věci úpravy terénu bude provedeno šetření, ostatní připomínky řešeny nebudou.
Paní Chrenšťová:

dotaz na výši daně z nemovitosti

Zastupitelstvo obce neschválilo zvýšení daně z nemovitosti, její výše zůstává neměněna.
Paní Rajnochová:

připomínka na rychlou jízdu v obci a na dodržování nočního klidu.

Doporučeno podat oznámení Policii ČR.
Paní Chrenšťová:

připomínka ke zmatečnému umístění dopravního značení ve směru na Koberno.

Pan Stařičný:

připomínka ke vzrostlé zeleni na téže křižovatce.

Obě připomínky budou předány Správě silnic.
Zasedání bylo ukončeno v 18:00 hodin.

Zapsala dne 13.5.2009

Jitka Pargačová

Z ručního zápisu přepsala

Martina Jalamasová

Martina Jalamasová
starostka obce

Jaroslav Strýček
místostarosta obce

Příloha: přijatá usnesení
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Návrh na usnesení z 15. ZO
ZO schvaluje:
1/15-2009
pro
ZO souhlasí:
2/15-2009
pro
ZO pověřuje:
3/15-2009

program zasedání ZO Slezské Rudoltice a ověřovatele zápisu
7
s přeložkou vedení místní části veřejného osvětlení k Novému dvoru za podmínek realizace na
náklady žadatele dle projednané žádosti o stanovisko
7

pro

starostku k uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo provést
stavbu dle předloženého návrhu
7

ZO schvaluje:
4/15-2009
pro

záměr prodeje části pozemku na p.č. 246/3-ost. pl. v k.ú. Městys Rudoltice
7

ZO schvaluje:
5/15-2009
pro

záměr pronájmu části pozemku na p.č. 246/3-ost. pl. v k.ú. Městys Rudoltice za podmínek
pronájmu pozemku občanům pro osobní užívání
7

ZO nesouhlasí
6/15-2009
s odstraněním stromu dle žádosti pana Zdenka Kořínka
pro
6
zdržel se
1 (Rajnochová)
ZO bere na vědomí:
7/15-2009
vyjádření Lesní správy Město Albrechtice k ceně za přičlenění pozemků do honitby od
1.1.2009
pro
7
ZO potvrzuje:
8/15-209
ceník pronájmů půdy od 1.1.2009
pro
7
ZO schvaluje:
9/15-2009
proti

záměr prodeje pozemku na p.č. 1079/2 – ost. pl. o výměře 1029 m2 v k.ú. Víno
7

ZO schvaluje:
10/15-2009
pro

výpůjčku prostor v bývalé masně za účelem propagace činnosti členů SDH mladí hasiči
7

11/15-2009
pro
12/15-2009

pro
ZO ukládá:
13/15-2009
pro
ZO schvaluje:
14/15-2009

pro

provedení stavebních úprav v nájemním bytě v rozsahu žádosti Antona Oračka za podmínek
podání ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu a provedení prací na náklady žadatele
7
úlevu na nájmu nebytových prostor v celkové výši do 252 000,-- Kč prokazatelných nákladů na
rekonstrukci objektu v rozsahu projednané žádosti pana Lukáše Pawlase s účinností od
1.1.2010 a souhlasí s odstraněním 5 kusů borovic v období vegetačního klidu
7
starostce obce uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s panem Lukášem
Pawlasem
7
zřízení vodovodní přípojky pro odběr pitné vody dle projednané žádosti firmy Zeichmann,
s r.o. za jednorázovou platbu ve výši 500,-- Kč a za podmínek podání ohlášení příslušnému
stavebnímu úřadu a provedení prací na náklady žadatele
7

8

ZO ukládá:
15/15-2009
pro

starostce obce uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou Zeichamnn s r.o., IČ
25336576
7

ZO schvaluje:
16/15-2009
pro

prodej sady kuželek v rozsahu dle projednané žádosti pana Františka Spáčila za cenu 500,-- Kč
1 (Švehla)
proti
5
zdržel se
1 (Rajnochová)

ZO schvaluje:
17/15-2009
pro
ZO souhlasí:
18/15-2009
pro
ZO schvaluje:
19/15-2009

podporu letního tábora pro mládež hnutí DUHA Jeseníky formou bezplatného poskytnutí
prostor v bývalé škole
7
s realizací projektu „ Kulturní a informační centrum Osoblažska v kostele sv. Jiří
v Pelhřimovech“
7

pro

Záměr prodeje částí pozemků na p.č. 1283/12-ost. pl., 1283/13-ost. pl., 1469/27-orná půda a
1469/28-orná půda v k.ú. Ves Rudoltice v rozsahu dle Geometrického plánu
a prodej za obvyklých podmínek manželům Vaněčkovým
7

ZO souhlasí:
20/15-2009
pro

s celoročním hospodařením obce Slezské Rudoltice za rok 2008 bez výhrad
7

ZO schvaluje:
21/15-2009
pro

závěrečný účet obce za rok 2008
7

22/15-2009
pro

mimořádné přidělení bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 7 panu Pavolu Pupikovi, jako náhradního
nájemníka Ladislava Heglase
7

ZO bere na vědomí:
23/15-2009
špatný stav komínů v bytových domech v majetku obce a doporučuje zohlednit tento stav při
přípravě rozpočtu na rok 2010
pro
7
24/15-2009

pro
ZO schvaluje:
25/15-2009
pro
ZO schvaluje:
26/15-2009
pro
ZO schvaluje:
27/15-2009

pro
ZO ukládá:
28/15-2009
pro

plnění rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice za I. čtvrtletí roku 2009,
vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa učitelky v MŠ a protokol
z provedené veřejnoprávní kontroly
7
znění kroniky obce za rok 2008
7
přijetí finanční dotace ve výši 6 891 531,-- Kč na realizaci projektu „Obnova veřejné zeleně ve
Slezských Rudolticích-I.etapa“
7
pro účely výběrového řízení jako hlavní kritéria s váhou v % – nabídková cena 70%, záruční a
servisní podmínky 10%, termín plnění 10%, výše smluvní pokuty za nedodržení termínu plnění
10%
7
starostce obce podání žádosti o dokrytí 75% vlastních zdrojů k dotačnímu titulu
Moravskoslezského kraj RRC/02/2009
7
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ZO schvaluje:
29/15-2009
pro
30/15-2009
pro
31/15-2009

pro
32/15-2009

pro
33/15-2009

pro

přijetí investiční dotace ve výši 372 900,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
rekonstrukce elektroinstalace v nájemních bytech v majetku obce
7
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě se zhotovitelem rekonstrukce elektroinstalace v nájemních
bytech v majetku obce
6
zdržel se
1 (Kostiha)
zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu „Multifunkční
areál ve Slezských Rudolticích“, na jehož realizaci bude požadována dotace z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj
venkova, z rozpočtu obce na rok 2010. Minimální výše spolufinancování dle podmínek
dotačního programu je 7,5% celkových způsobilých
a 100% nezpůsobilých výdajů projektu.
7
zajištění financování provozu projektu „Multifunkční areál ve Slezských Rudolticích“, na jehož
realizaci bude požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova, rozpočtem obce dle podmínek
dotačního programu ROP, což bude deklarováno rozpočtovým výhledem 2010-2029
7
přijetí dotace ve výši 200 000,-- Kč z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na opravu části střechy
na zámku a uzavření Smlouvy na stavební práce s firmou Stavební firma, Ing. Kučerik,
Jindřichov
6
zdržel se
1 (Zemba)

ZO bere na vědomí:
34/15-2009
záznam z poptávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace k odkanalizování centrální
části obce včetně nejvhodnější varianty čistírny odpadních vod
pro
7
ZO ukládá:
35/15-2009
pro

starostce obce uzavření Smlouvy na zpracovatele projektové dokumentace s firmou Ing. Aleš
Ryšán v případě přiznání dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
7

ZO bere na vědomí:
36/15-2009
informaci o možnosti zřízení institutu veřejné služby k 1.7.2009 a informaci
o možnosti financování nákladů s ní spojených
pro
7
ZO nesouhlasí:
37/15-2009
se zřízením institutu veřejné služby k 1.7.2009 z důvodu finanční a personální náročností této
služby
pro
7
38/15-2009
pro

s uzavřením smlouvy o výpůjčce osvětlovací techniky pro účely jednotky Sboru dobrovolných
hasičů z důvodu nepotřebnosti takové techniky
7

ZO bere na vědomí:
39/15-2009
závěrečný účet DSO Mikroregion Krnovsko za rok 2008 a přidělení dotace na financování
realizace dětských hřišť ve vybraných obcích z rozpočtu MSK
pro
7
40/15-2009
pro
ZO schvaluje:
41/15-2009

pro

přidělení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování činnosti projektového
manažera DSO Mikroregionu-Sdružení obcí Osoblažska
7
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce finančních prostředků ze dne 16.12.2008, kterým
se doplňuje text smlouvy o přesnou výši částky, kterou je dlužník povinen vrátit, ostatní
ujednání zůstávají nezměněna
7

10

42/15-2009

pro
43/15-2009
pro
44/15-2009
pro

uzavření Partnerské smlouvy s Mikroregionem - Sdružení obcí Osoblažska za účelem podání
žádosti o financování projektu „Modernizace vybavení ZŠ Osoblaha a ZŠ a MŠ Slezské
Rudoltice“, na jehož realizaci bude požadována mikroregionem dotace z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj
venkova a spolufinancování projektu z rozpočtu obce na rok 2009. Minimální výše
spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 7,5% celkových způsobilých a 100%
nezpůsobilých výdajů projektu.
7
uzavření Nájemní smlouvy s Dobrovolným svazkem obcí – VODA v rozsahu dle
projednávaného materiálu
7
uzavření Smlouvy o převodu finančních prostředků s obcemi Bohušov a Liptaň s účinností od
1.1.2010
7

ZO bere na vědomí:
45/15-2009
záznam z poptávacího řízení o výběru zhotovitele místní sítě veřejného osvětlení u bytových
domů 94, 95 a 96 a místního kostela ve Slezských Rudolticích
pro
7
ZO ukládá:
46/15-2009
pro

starostce uzavření Smlouvy o dílo s firmou LUKAS M.O.S., Zlaté Hory
7

ZO bere na vědomí:
47/15-2009
zpracování stavebně historického průzkumu zámku ve Slezských Rudolticích
a doporučují rozpočtovat na rok 2010 provedení podrobnějšího historického průzkumu Mgr.
Robertem Keprtem
pro
5
zdržel se
2 (Rajnochová, Zemba)
ZO souhlasí:
48/15-2009
pro

se změnou členů výboru pro sport - z důvodu změny trvalého pobytu se
Jiří Moravec ml. a Tomáš Jurok nahrazují Janem Blažkem st. a Kamilou Nitschovovu
7

ZO schvaluje:
49/15-2009
pro

bezúplatné užití znaku obce na propagační materiály TJ Slezské Rudoltice
7

ZO bere na vědomí:
50/15-2009
informace o nerentabilitě vybraných spojů autobusového dopravce a návrh úprav jízdních řádů
pro
7
ZO schvaluje:
51/15-2009
pro

rozpočtové opatření obce č. 2/2009 v členění dle projednávaného materiálu
7

ZO ruší
52/15-2009
usnesení č. 31/14-2009 a jmenuje za členy výběrové komise pro výběrové řízení na dodavatele
služeb realizace projektu „Obnova veřejné zeleně ve Slezských Rudolticích – I. etapa“ všechny členy
zastupitelstva obce a jednoho zástupce z místně příslušného odboru životního prostředí.
pro
7
Ověřovatelé zápisu:
Petr Pargač

Romana Rajnochová

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

34/2009
18.5.2009
3.6.2009
Martina Jalamasová
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