Zápis a přijatá usnesení ze 17. zasedání ZO Slezské Rudoltice,
konaného dne 14.10.2009 v kanceláři obecního úřadu
Přítomni:
Omluveni:
Zapisovatelka:
Předkladatel návrhů usnesení:

dle prezenční listiny
Oldřich Křemen
Jitka Pargačová
Martina Jalamasová

Veřejné zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin za přítomnosti 13 občanů a 2 hostů, zastupitelům byl
předložen návrh programu zasedání.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/17-2009
Program zasedání ZO Slezské Rudoltice
1) Kontrola plnění usnesení
Starostka seznámila přítomné s plněním usnesení přijatých na posledním zasedání zastupitelstva. Místopředseda
a manažerka Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska předložili zprávu o činnosti a seznámili přítomné
s podanými žádostmi o dotace za obec Slezské Rudoltice.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
2/17-2009
plnění přijatých usnesení a zprávu manažerky Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska
o činnosti za období svého působení a o připravovaných projektech
ZO schvaluje:
3/17-2009

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce finančních prostředků ze dne 16.12.2008, který upravuje
termín splacení na 31.12.2010

2) Žádosti občanů a organizací
Starostka předložila k projednání žádost o souhlas s provedením stavebních úprav v nájemním bytě,
žádost o prodej části pozemku na p.č. 156/7 v k.ú. Městys Rudoltice, žádost o prodej vyřazených sloupů
veřejného osvětlení a žádost o vydání povolení pro provoz výherních hracích přístrojů (VHP) – zastupitelé
projednali návrh OZV 2/2009 o místním poplatku za provoz VHP a návrh OZV 3/2009 o provozování VHP
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
4/17-2009
provedení stavebních úprav v nájemním bytě na náklady nájemce v rozsahu dle předložené
žádosti paní Jany Zrůstové, Slezské Rudoltice 20
5/17-2009

záměr prodeje části pozemku na p.č. 156/7 v k.ú. Městys Rudoltice, oddělení pozemku
geometrickým plánem a prodej za obvyklých podmínek společnosti GRODA s.r.o.

6/17-2009

prodej vyřazených sloupů veřejného osvětlení za cenu 50,-- Kč dřevěný sloup, 100,-- Kč
betonová patka

7/17-2009

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, o místním poplatku za provoz výherních hracích
přístrojů s účinností od 1.11.2009

8/17-2009

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009, o provozování výherních hracích přístrojů v obce
s účinností od 1.11.2009

Na základě častých dotazů na možnost samovýroby palivového dříví z lesa u zámku starostka předložila návrh
Pravidel pro samovýrobu palivového dříví, zastupitelé se dále zabývali žádostí o opětovné posouzení odstranění
stromu před vchodem do provozovny restaurace a žádostí o poskytnutí prostor k uskladnění sadbových brambor.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
9/17-2009
Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesních dílcích v majetku obce s účinností
od 1.11.2009
10/17-2009

Uzavření Smlouvy o výpůjčce části sklepních prostor v zámku ve Slezských Rudolticích
s Marií Šteflovou za účelem uskladnění sadbových brambor

ZO bere na vědomí:
11/17-2009
Opakovanou žádost o provedení ořezu stromu před provozovnou „Restaurace u Kořínků“
a potvrzuje platnost usnesení 6/15-2009 ze dne 13.5.2009
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3) Bytové hospodářství
Zastupitelé projednali pravidla Fondu rozvoje bydlení obce, byli seznámeni se Seznamem žadatelů
o nájemní byty a se Seznamem žadatelů o mimořádné přidělení bytů. Starostka předložila záznam z poptávacího
řízení na opravu havarijního stavu komínů v bytovém domě č.p. 4.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
12/17-2009
Pravidla Fondu rozvoje bydlení obce s účinností od 1.1.2010
ZO bere na vědomí
13/17-2009
záznam o výběru zhotovitele – oprava havarijního stavu komínů dle projednávaného materiálu
ZO schvaluje:
14/17-2009

uzavření smlouvy o dílo – oprava havarijního stavu komínů v bytovém domě č.p. 4 s firmou
Kominictví Milan Tošenovjan

4) MŠ a ZŠ Slezské Rudolfce
Zastupitelé projednali Výroční zprávu MŠ a ZŠ Slezské Rudoltice za školní rok 2008/2009, plnění rozpočtu
školy za III. čtvrtletí 2009 a Zřizovací listinu včetně Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku a seznamu
movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
15/17-2009
Výroční zprávu Mateřské školy a Základní školy za školní rok 2008/2009 dle materiálu
předloženého statutární zástupkyní školy a plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2009 dle
předloženého materiálu
ZO schvaluje:
16/17-2009

Zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola a Základní škola Slezské Rudoltice
včetně Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku a včetně seznamu movitého majetku
svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření s účinností od 1.11.2009

5) Místní akční skupina Krnovsko (MAS Krnovsko)
Zastupitelé byli seznámeni se vznikem a činností Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska (dále MAS), projednali
zařazení obce do územní působnosti MAS a zmocnili člena zastupitelstva pro zastupování obce v MAS. Dále
byli seznámeni s vyhlášením Výzvy č. 1 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV) ČR
a s projektem obnovy místní komunikace v osadě Pelhřimovy, která bude sloužit pro příhraniční styk.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
17/17-2009
zařazení obce Slezské Rudoltice do územní působnosti Místní akční skupiny (MAS) Rozvoj
Krnovska o.p.s., Strategický plán LEADER pro období 2007-2013 MAS Rozvoj Krnovska
o.p.s. a souhlasí s jeho realizací a schvaluje setrvání obce v dobrovolném svazku obcí
Mikroregion Krnovsko
ZO zmocňuje:
18/17-2009
Martinu Jalamasovou k zastupování obce v MAS Rozvoj Krnovska o.p.s.
ZO bere na vědomí:
19/17-2009
výzvu č.1 MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. k předkládání žádostí o dotaci z PRV ČR dle
předloženého materiálu a souhlasí s podáním žádosti o dotaci k financování opravy místní
komunikace v Pelhřimovech
6) Změna č. 1 Územního plánu obce
Zastupitelé projednali důvodovou zprávu, vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, vyhodnocení
připomínek a vyhodnocení podnětů v sousedních obcích k zadání Změny č. 1 Územního plánu.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
20/17-2009
v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) a v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Slezské Rudoltice
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ZO bere na vědomí:
21/17-2009
přílohy k zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Slezské Rudoltice – důvodovou zprávu,
vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, vyhodnocení připomínek a vyhodnocení podnětů
v sousedních obcích dle předloženého materiálu
7) Různé
Zastupitelé projednali opětovně možnost zřízení institutu veřejné služby a starostka předložila návrh OZV č.
4/2009 o veřejném pořádku při diskotékách. Romana Rajnochová vznesla připomínky k návrhu vyhlášky a po
projednání návrhu bylo dohodnuto, že o tomto se bude jednat až po prošetření doručené stížnosti na hlučnost
diskoték v Zámecké vinárně. Dále Romana Rajnochová upozornila na tvorbu černých skládek v okolí Zámecké
vinárny. Starostka obce prověří skutečnost a případné porušování vyhlášky o nakládání s odpady bude řešeno.
Zastupitelé dále projednali dodatek č. 1 k Ceníku pronájmů půdy, nebytových prostor a hrobových míst, kterým
upravují cenu za pozemky přičleněné k honitbám.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
22/17-2009
zřízení institutu veřejné služby ve smyslu zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
k 1.1.2010
23/17-2009

Dodatek č. 1 k Ceníku pronájmů půdy, nebytových prostor a hrobových míst, upravující cenu
za přičlenění pozemků k honebním pozemkům s účinností od 1.1.2009

Zastupitelům byl předložen návrh změn kritérií v zadávací dokumentaci pro projekt obnovy zeleně v obci
I. etapa dle pokynů Státního fondu životního prostředí, zastupitelé byli seznámeni s vyhodnocení soutěže pro
občany „Květy pro radost“ a byl jim předložen návrh pravidel Fondu obce pro financování obnovy vodovodu a
kanalizací.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
24/17-2009
změnu zadávacích kritérií pro projekt obnovy zeleně v obci I. etapa, kdy závazným kritériem je
nejnižší nabídková cena (váha 90%) a výše smluvní pokuty za prodlení s termínem plnění
(váha 10%)
25/17-2009
vyhodnocení soutěže pro občany „Květy pro radost“ dle předloženého materiálu
26/17-2009

Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy vodovodu a kanalizací obce Slezské Rudoltice

Dále byli přítomní seznámeni se změnami jízdních řádů autobusového dopravce, s obnovením zastávky v osadě
Koberno k 13.12.2009 a s informací mobilního operátora T-Mobile o plánovaném posílení pokrytí obce
signálem v roce 2010. Starostka předložila doručené Rozhodnutí o přidělení dotace pro zřízení kontaktního místa
CZECH Point a informovala přítomné o poskytování této služby občanům od 1.11.2009. Zastupitelé projednali
žádost velitele SDH obce o změnu účelového určení rozpočtovaných finančních prostředků ve výši 2 500,-- Kč.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
27/17-2009
Změny jízdních řádů autobusového dopravce od 13.12.2009, obnovení autobusové zastávky
v osadě Koberno a informaci poskytovatele služeb mobilního operátora o pokrytí území obce
signálem
ZO schvaluje:
28/17-2009
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z operačního programu Integrovaný operační program, osa
Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence ke zřízení kontaktního místa
CzechPOINT (plná verze) ve výši 79 837,-- Kč vydané Ministerstvem vnitra ČR dne 23.6.2009
29/17-2009

Změnu účelového určení finančních prostředků ve výši 2 500,-- Kč dle předložené žádosti
velitele jednotky dobrovolných hasičů obce

8) Rozpočtové opatření 4/2009
V souvislosti s projednávanými body programu zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření obce
č. 4/2009.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
30/17-2009
Rozpočtové opatření obce č. 4/2009 v členění dle projednávaného materiálu
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Diskuse
Petr Pargač

informoval přítomné spoluobčany o rozmáhajícím se vandalismu na obecním majetku
a žádal o případné informování přímo na stanici Policie ČR ve Slezských Rudolticích.

Martin Glejtek
dotaz na výsledek soudního jednání ve věci žaloby Ivana Pittery
Starostka sdělila, že výsledek bude předložen k projednání až po obdržení písemného vyjádření
Krajského soudu v Ostravě.
Marie Vaněčková

informovala o činnosti komunitního plánování v obci.

Věra Juroková

upozornila na černou skládku stavebního odpadu za bytovým domem č. 28
a tázala se na možnost ořezu stromů na místním hřbitově.
Starostka ověří ukládání stavebního odpadu na soukromém pozemku, ořez stromů na místním hřbitově bude
posouzen.
Milena Rajnochová
upozornila na nedostatečnou opravu chodníku od náměstí ke škole.
Chodník byl vyspraven provizorně, na důkladnější opravu nejsou v rozpočtu prostředky, chodník je určen jako
provizorní a je to černá stavba. Starostka doporučuje užívání chodníku kolem státní silnice.
Paní Kopečková
dotaz na možnost výměny oken v obecních bytech na náklady obce.
Výměna oken je umožněna nájemníkům na vlastní náklady s odpočtem prokázaných nákladů z nájemného,
v letošním roce bude dokončena výměna elektroinstalace v nájemních bytech a na příští rok bude rozpočtována
oprava komínů, které jsou v havarijním stavu.
Zasedání bylo ukončeno v 19:15 hodin.

Zapsala dne 14.10.2009

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 17.ZO Slezské Rudoltice
ZO schvaluje:
1/17-2009
pro:

Program zasedání ZO Slezské Rudoltice
8

ZO bere na vědomí:
2/17-2009
plnění přijatých usnesení a zprávu manažerky Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska o
činnosti za období svého působení a o připravovaných projektech
pro:
8
ZO schvaluje:
3/17-2009
pro:
4/17-2009
pro:
5/17-2009
proti:
6/17-2009
pro:
7/17-2009
pro:
8/17-2009
pro:
9/17-2009
pro:
10/17-2009
pro:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce finančních prostředků ze dne 16.12.2008, který upravuje
termín splacení na 31.12.2010
5
zdržel se:
3
(Glejtek, Pargač, Strýček)
provedení stavebních úprav v nájemním bytě na náklady nájemce v rozsahu dle předložené
žádosti paní Jany Zrůstové, Slezské Rudoltice 20
8
záměr prodeje části pozemku na p.č. 156/7 v k.ú. Městys Rudoltice, oddělení pozemku
geometrickým plánem a prodej za obvyklých podmínek společnosti GRODA s.r.o.
8
prodej vyřazených sloupů veřejného osvětlení za cenu 50,-- Kč dřevěný sloup, 100,-- Kč
betonová patka
8
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, o místním poplatku za provoz výherních hracích
přístrojů s účinností od 1.11.2009
7
zdržel se:
1 (Strýček)
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009, o provozování výherních hracích přístrojů v obce
s účinností od 1.11.2009
5
proti: 1 (Strýček)
zdržel se:
2 (Rajnochová, Zemba)
Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesních dílcích v majetku obce s účinností od
1.11.2009
8
Uzavření Smlouvy o výpůjčce části sklepních prostor v zámku ve Slezských Rudolticích
s Marií Šteflovou za účelem uskladnění sadbových brambor
7
zdržel se:
1
(Glejtek)

ZO bere na vědomí:
11/17-2009
Opakovanou žádost o provedení ořezu stromu před provozovnou „Restaurace u Kořínků“ a
potvrzuje platnost usnesení 6/15-2009 ze dne 13.5.2009
pro
8
ZO schvaluje:
12/17-2009
pro

Pravidla Fondu rozvoje bydlení obce s účinností od 1.1.2010
8

ZO bere na vědomí
13/17-2009
záznam o výběru zhotovitele – oprava havarijního stavu komínů dle projednávaného materiálu
pro
8
ZO schvaluje:
14/17-2009
pro

uzavření smlouvy o dílo – oprava havarijního stavu komínů v bytovém domě č.p. 4 s firmou
Kominictví Milan Tošenovjan
8

ZO bere na vědomí:
15/17-2009
Výroční zprávu Mateřské školy a Základní školy za školní rok 2008/2009 dle materiálu
předloženého statutární zástupkyní školy a plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2009 dle
předloženého materiálu
pro
8

5

ZO schvaluje:
16/17-2009

pro
17/17-2009

pro

Zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola a Základní škola Slezské Rudoltice
včetně Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku a včetně seznamu movitého majetku
svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření s účinností od 1.11.2009
8
zařazení obce Slezské Rudoltice do územní působnosti Místní akční skupiny (MAS) Rozvoj
Krnovska o.p.s., Strategický plán LEADER pro období 2007-2013 MAS Rozvoj Krnovska
o.p.s. a souhlasí s jeho realizací a schvaluje setrvání obce s dobrovolném svazku obcí
Mikroregion Krnovsko
8

ZO zmocňuje:
18/17-2009
Martinu Jalamasovou k zastupování obce v MAS Rozvoj Krnovska o.p.s.
pro
8
ZO bere na vědomí:
19/17-2009
výzvu č.1 MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. k předkládání žádostí o dotaci z PRV ČR dle
předloženého materiálu a souhlasí s podáním žádosti o dotaci k financování opravy místní
komunikace v Pelhřimovech
pro
8
ZO schvaluje:
20/17-2009

pro

v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) a v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění zadání
Změny č. 1 Územního plánu obce Slezské Rudoltice
8

ZO bere na vědomí:
21/17-2009
přílohy k zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Slezské Rudoltice – důvodovou zprávu,
vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, vyhodnocení připomínek a vyhodnocení podnětů
v sousedních obcích dle předloženého materiálu
pro
8
ZO schvaluje:
22/17-2009
pro
23/17-2009
pro
24/17-2009

zřízení institutu veřejné služby ve smyslu zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
k 1.1.2010
8
Dodatek č. 1 k Ceníku pronájmů půdy, nebytových prostor a hrobových míst, upravující cenu
za přičlenění pozemků k honebním pozemkům s účinností od 1.1.2009
8

pro

změnu zadávacích kritérií pro projekt obnovy zeleně v obci I. etapa, kdy závazným kritériem je
nejnižší nabídková cena (váha 90%) a výše smluvní pokuty za prodlení s termínem plnění
(váha 10%)
8

25/17-2009
pro

vyhodnocení soutěže pro občany „Květy pro radost“ dle předloženého materiálu
7
zdržel se:
1
(Zemba)

26/17-2009
pro

Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy vodovodu a kanalizací obce Slezské Rudoltice
8

ZO bere na vědomí:
27/17-2009
Změny jízdních řádů autobusového dopravce od 13.12.2009, obnovení autobusové zastávky
v osadě Koberno a informaci poskytovatele služeb mobilního operátora
o pokrytí území obce signálem
pro
8

6

ZO schvaluje:
28/17-2009

pro
29/17-2009

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z operačního programu Integrovaný operační program, osa
Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence ke zřízení kontaktního místa
CzechPOINT (plná verze) ve výši 79 837,-- Kč vydané Ministerstvem vnitra ČR dne 23.6.2009
8

pro

Změnu účelového určení finančních prostředků ve výši 2 500,-- Kč dle předložené žádosti
velitele jednotky dobrovolných hasičů obce
8

30/17-2009
pro

Rozpočtové opatření obce č. 4/2009 v členění dle projednávaného materiálu
6
zdržel se:
2
(Pargač, Strýček)

Ověřovatelé zápisu:

Bronislav Kostiha

Jaroslav Strýček

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

91/2009
20.10.2009
5.11.2009
Jalamasová
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