Zápis a přijatá usnesení z 18. zasedání ZO Slezské Rudoltice,
konaného dne 16.12.2009 v kanceláři obecního úřadu
Přítomni:
Omluveni:
Zapisovatelka:
Předkladatel návrhů usnesení:
Ověřovatelé zápisu:

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

Veřejné zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin za přítomnosti 6 občanů , zastupitelům byl předložen
návrh programu zasedání.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/18-2009
Program zasedání dle předloženého návrhu
1) Kontrola plnění usnesení
Kontrolou uložených usnesení bylo zjištěno jejich splnění, starostka seznámila přítomné se záznamem z jednání
o protipovodňových opatřeních v obci.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
2/18-2009
plnění uložených usnesení
2) Žádosti občanů a organizací
Starostka předložila zastupitelům doručené žádosti občanů a organizací. Zastupitelé projednali žádost
o poskytnutí prostor pro uložení nábytku a osobních věcí v nevyužívaných prostorách kulturního domu , žádost
o prodej pozemku, který slouží jako předzahrádka u domu, žádost Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s
o poskytnutí půjčky nebo daru na pokrytí režijních nákladů na období 2009-2012 a žádost o půjčku 5 000,-- Kč
za účelem vyřešení tíživé životní situace občana.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje:
3/18-2009
bezplatné poskytnutí prostor v kulturním domě k uložení nábytku a osobních věcí dle žádosti
paní Růženy Oračkové na dobu nezbytně nutnou
4/18-2009

záměr prodeje pozemku na p.č. 4/4 v k.ú. Koberno a prodej předmětného pozemku za
obvyklých podmínek dle žádosti Věry a Štefana Mihálikových

5/18-2009

uzavření smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 20 000,-- Kč se splatností do
31.10.2010 s Mistní akční skupinou Rozvoj Krnovska o.p.s.

6/18-2009

poskytnutí finanční půjčky ve výši 5 000,-- Kč na řešení tíživé životní situace panu Lubomíru
Gřibkovi se splatností od 1.1.2010 do 30.10.2010 formou měsíčních splátek

Dále zastupitelé projednali opakovanou žádost o výměnu oken, žádost o vyjádření k umístění větrné elektrárny
na území obce, vyjádřili své stanovisko k žádosti o kácení na pronajatém pozemku a projednali žádost o souhlas
se změnou charakteru využití pozemku.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
7/18-2009
opakovanou žádost o výměnu oken paní Ludmily Černíkové a provedení opravy oken
v prosinci 2009
ZO nesouhlasí
8/18-2009
s umístěním větrné elektrárny na území obce
ZO souhlasí
9/18-2009

10/18-2009

s odstraněním 1 ks stromu na pozemku p.č. 1157/1 v k.ú. Ves Rudoltice dle žádosti nájemce
Antonína Skyvy na náklady žadatele
se změnou charakteru užívání pozemku na p.č. 5/1 stavební v k.ú. Ves Rudoltice na zahradu
v souladu se způsobem skutečného užívání
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3) Dotační řízení
Starostka podala informace o probíhajících dotačních řízení a podala návrhy na podání žádostí do
připravovaných či vyhlášených dotačních řízení různých poskytovatelů dotací. Zastupitelé byli seznámeni
s neakceptací projektu zateplení ZŠ a MŠ poskytovatelem dotace Státním fondem životního prostředí ČR.
Návrh usnesení
ZO s chvaluje:
11/18-2009
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu na podporu absorpční kapacity ve výši
574 300,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezkého kraje
12/18-2009

zrušení usnesení č. 52/15-2009 a jmenuje za členy výběrové komise pro veřejnou soutěž na
dodavatele služby – obnova zeleně M. Jalamasovou, B. Kostihu, O. Křemena, P. Pargače
a zástupce odboru životního prostředí MěÚ Krnov, za náhradníky členů komise jmenuje
J. Strýčka, R Rajnochovou, L. Švehlu a M. Glejtka

13/18-2009

uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na vybavení jednotky
dobrovolných hasičů z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 43 000,-- Kč

14/18-2009

podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 450 000,-- Kč na realizaci
projektu rekonstrukce komínů v nájemních bytech v majetku obce

15/18-2009

zapojení obce do projektu Mikroregionu Krnovsko - vydání kulturních kalendářů na rok 2010

ZO schvaluje:
16/18-2009

zapojení obce do projektu Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska – oprava veřejného
osvětlení

17/18-2009

přípravu projektové dokumentace Obnova zámeckého parku ve Slezských Rudolticích I. etapa

18/18-2009

podání žádosti o financování opravy střechy zámku z Havarijního programu Ministerstva
kultury ČR

19/18-2009

přípravu projektů k podání žádosti o dotaci z programu MSK podpora turistických oblastí

ZO bere na vědomí:
20/18-2009
neakceptaci žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na financování projektu
rekonstrukce základní a mateřské školy
4) Bytové hospodářství
Starostka seznámila se seznamem žadatelů o přidělení bytů a s pořadníkem pro přidělování bytů v majetku obce
pro I. pololetí 2010 a se seznamem žadatelů o mimořádné přidělení bytu. Dále starostka předložila Rozsudek
krajského soudu v Ostravě ve věci určení práva k nájmu bytu a žádost Ivana Pittery.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
21/18-2009
pořadníky na přidělení bytů v majetku obce pro I. pololetí roku 2010 dle předloženého návrhu
ZO bere na vědomí:
22/18-2009
seznam žadatelů o mimořádné přidělení bytu v majetku obce
ZO schvaluje:
23/18-2009

mimořádné přidělení bytu 3+1 v majetku obce paní Daniele Múkové

ZO bere na vědomí:
24/18-2009
Rozsudek krajského soudu v Ostravě ve věci určení práva nájmu k bytu a žádost pana Pittery
ZO ukládá:
25/18-2009

starostce obce zpracování návrhu na řešení situace vyplývající z Rozsudku krajského soudu ve
věci určení práva nájmu k bytu

5) Inventarizace majetku
Zastupitelům byl předložen příkaz starostky k inventarizaci majetku.
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Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
26/18-2009
příkaz starostky k provedení inventarizace majetku obce
6) Základní a mateřská škola Sl. Rudoltice
Starostka předložila odpisový plán příspěvkové organizace na rok 2010
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
27/18-2009

odpisový plán příspěvkové organizace základní a mateřská škola dle předloženého návrhu

7) Dobrovolné svazky obcí, Slezské zemské dráhy
Starostka seznámila přítomné se schválenými rozpočty dobrovolných svazků obcí a s nezvýšením členských
příspěvků na rok 2010. Zastupitelé projednali návrhy na jmenování členů správní rady a dozorčí rady Slezských
zemských drah o.p.s., kteří nahradí členy, jimž skončilo funkční období.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
28/18-2009
návrh rozpočtu na rok 2010 a rozpočtového výhledu na léta 2011 – 2013 Mikroregionu
Krnovsko, návrh rozpočtu na rok 2010 Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska a návrh
rozpočtu na rok 2010 DSO – VODA
29/18-2009
ZO jmenuje:
30/18-2009

ukončení funkčního období členům Správní a Dozorčí rady Slezských zemských drah o.p.s.

za členy Správní rady Slezských zemských drah o.p.s. a pana Martina Glejtka, bytem Slezské
Rudoltice 41 a pana Ludvíka Paluzgu, bytem Výškovická 2571/109 Ostrava - Výškovice
členem Dozorčí rady Slezských zemských drah o.p.s. pana Zdeňka Welnu, bytem Dolní 5,
Krnov

8) Různé
Starostka seznámila zastupitele s návrhem sociálního fondu zaměstnanců obce na rok 2010, předložila návrh na
změnu smlouvy o zpětném odběru vyřazeného elektrozařízení, předsedové výborů předložili zprávy o činnosti za
rok 2009, přítomní byli seznámeni s činností obce za rok 2009 a starostka seznámila s návrhem vyplacení
finančních darů občanům.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
31/18-2009
návrh čerpání sociálního fondu obce na rok 2010 dle předloženého materiálu
ZO schvaluje:
32/18-2009

ukončení smlouvy o stávajícím zajištění zpětného odběru vyřazených elektrozařízení s firmou
Asekol a uzavření smlouvy na zajištění zpětného odběru vyřazených elektrozařízení formou
mobilního svozu s firmou Asekol

ZO bere na vědomí:
33/18-2009
zprávy předsedů výborů o činnosti výborů za rok 2009 a zprávu starostky obce o činnosti za
rok 2009
Starostka dále přeložila k projednání zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce k 30.9.2009, dle kterého
nebyly shledány žádné nedostatky , předložila seznam členů výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
obce na rok 2010 a zprávu velitele o činnosti jednotky za rok 2009.
Návrh usneseni
ZO bere na vědomí:
34/18-2009
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce k 30.9.2009
35/18-2009

seznam členů výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů na rok 2010 a zprávu velitele
SDH o činnosti za rok 2009
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Zastupitelé stanovili výši poplatku pro právnické osoby zapojené do systému nakládání s odpady, projednali
využití techniky CZECH Point jako internetu pro veřejnost v kanceláři OÚ, projednali návrh starostky na
úpravu ceníku pronájmů půdy určené pro podnikání a změnu ceníku služeb a prodeje dřevní hmoty. Zastupitelé
projednali návrh na přísedícího okresního soudu na období 2010 – 2013.
Návrh usnesení
ZO stanoví:
36/18-2009
výši poplatku právnických osob za zapojení do systému nakládání s odpady pro rok 2010 na
částku 150,-- Kč ročně a DPH dle platné sazby
ZO souhlasí:
37/18-2009
ZO schvaluje:
38/18-2009

ZO schvaluje:
39/18-2009

s využitím techniky pracoviště CZECH Point jako místa pro veřejný internet bezúplatně

dodatek č. 2 k ceníku pronájmu pozemků v majetku obce a změnu sazeb ceníku služeb
a prodeje dřevní hmoty dle předloženého materiálu

do funkce přísedícího okresního soudu Bruntál pro období 2010 – 2013 paní Romanu
Rajnochovou

9) Rozpočtové opatření č. 5/2009
Zastupitelé projednali návrh na rozpočtové opatření obce a návrh upravili - položku 6112 5492 na 10 000,-- Kč
a par. 3745 5139 na 18 000,-- Kč, starostka požádala o pověření k provádění rozpočtových opatření a podání
informace o provedeném rozpočtovém opatření na nejbližším zasedání ZO
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
40/18-2009
rozpočtové opatření obce č. 5/2009 v členění dle projednávaného materiálu
ZO pověřuje:
41/18-2009

starostku obce k provádění rozpočtových opatření obce v rozsahu do 50 000,-- Kč a ukládá
starostce podání informace o provedeném rozpočtovém opatření na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce

10) Návrh rozpočtu obce na rok 2010 a rozpočtového výhledu na léta 2011-2013
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu obce na rok 2010 a rozpočtového výhledu na léta 2011 - 2013
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
42/2009

rozpočet obce na rok 2010 a rozpočtový výhled na léta 2011 – 2013 v členění dle
projednávaného materiálu

Diskuse:
Paní Juroková: dotaz, proč není na vánočním stromě na náměstí osvětlení.
Z důvodu bezpečnosti dětí.
Paní Šlapková:

dotaz na svoz PET lahví v měsíci prosinci.

Svoz bude uskutečněn 8. ledna 2010, termín svozu PET lahví a o úředních hodinách obecního úřadu bude
oznámeno občanům.
Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hodin.
Zapsala dne 16.12.2009

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 18.ZO Slezské Rudoltice
ZO schvaluje:
1/18-2009
pro

Program zasedání dle předloženého návrhu
7

ZO bere na vědomí:
2/18-2009
plnění uložených usnesení
pro
7
ZO schvaluje:
3/18-2009
pro
4/18-2009
pro
5/18-2009
pro
6/18-2009
pro

bezplatné poskytnutí prostor v kulturním domě k uložení nábytku a osobních věcí dle žádosti
paní Růženy Oračkové na dobu nezbytně nutnou
6
proti
1 (Strýček)
záměr prodeje pozemku na p.č. 4/4 v k.ú. Koberno a prodej předmětného pozemku za
obvyklých podmínek dle žádosti Věry a Štefana Mihálikových
7
uzavření smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 20 000,-- Kč se splatností do
31.10.2010 s Mistní akční skupinou Rozvoj Krnovska o.p.s.
6
zdržel se
1 (Zemba)
poskytnutí finanční půjčky ve výši 5 000,-- Kč na řešení tíživé životní situace panu Lubomíru
Gřibkovi se splatností od 1.1.2010 do 30.10.2010 formou měsíčních splátek
7

ZO bere na vědomí:
7/18-2009
opakovanou žádost o výměnu oken paní Ludmily Černíkové a provedení opravy oken
v prosinci 2009
pro
7
ZO nesouhlasí:
8/18-2009
s umístěním větrné elektrárny na území obce
pro
6
zdržel se
1 (Strýček)
ZO souhlasí:
9/18-2009
pro
10/18-2009
pro

s odstraněním 1 ks stromu na pozemku p.č. 1157/1 v k.ú. Ves Rudoltice dle žádosti nájemce
Antonína Skyvy na náklady žadatele
7
se změnou charakteru užívání pozemku na p.č. 5/1 stavební v k.ú. Ves Rudoltice na zahradu
v souladu se způsobem skutečného užívání
7

ZO s chvaluje:
11/18-2009
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu na podporu absorpční kapacity ve výši
574 300,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezkého kraje
pro
7
12/18-2009

pro
13/18-2009
pro
14/18-2009

zrušení usnesení č. 52/15-2009 a jmenuje za členy výběrové komise pro veřejnou soutěž na
dodavatele služby – obnova zeleně M. Jalamasovou, B. Kostihu, O. Křemena, P. Pargače
a zástupce odboru životního prostředí MěÚ Krnov, za náhradníky členů komise jmenuje
J. Strýčka, R Rajnochovou, L. Švehlu a M. Glejtka
7
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na vybavení jednotky
dobrovolných hasičů z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 43 000,-- Kč
7

pro

podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 450 000,-- Kč na realizaci
projektu rekonstrukce komínů v nájemních bytech v majetku obce
7

15/18-2009
pro

zapojení obce do projektu Mikroregionu Krnovsko - vydání kulturních kalendářů na rok 2010
7

5

ZO schvaluje:
16/18-2009
pro

zapojení obce do projektu Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska – oprava veřejného
osvětlení
7

17/18-2009
pro

přípravu projektové dokumentace Obnova zámeckého parku ve Slezských Rudolticích I. etapa
2
zdržel se
5 (Strýček, Švehla, Pargač, Glejtek, Zemba)

18/18-2009
pro

podání žádosti o financování opravy střechy zámku z Havarijního programu Ministerstva
kultury ČR a
6
zdržel se:
1 (Zemba)

19/18-2009
pro

přípravu projektů k podání žádosti o dotaci z programu MSK podpora turistických oblastí
7

ZO bere na vědomí:
20/18-2009
neakceptaci žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na financování projektu
rekonstrukce základní a mateřské školy
pro
7
ZO schvaluje:
21/18-2009
pro

pořadníky na přidělení bytů v majetku obce pro I. pololetí roku 2010 dle předloženého návrhu
5
zdržel se
2 (Zemba, Strýček)

ZO bere na vědomí:
22/18-2009
seznam žadatelů o mimořádné přidělení bytu v majetku obce
pro
7
ZO schvaluje:
23/18-2009
pro

mimořádné přidělení bytu 3+1 v majetku obce paní Daniele Múkové
7

ZO bere na vědomí:
24/18-2009
Rozsudek krajského soudu v Ostravě ve věci určení práva nájmu k bytu a žádost pana Pittery
pro
7
ZO ukládá:
25/18-2009
pro

starostce obce zpracování návrhu na řešení situace vyplývající z Rozsudku krajského soudu ve
věci určení práva nájmu k bytu
7

ZO bere na vědomí:
26/18-2009
příkaz starostky k provedení inventarizace majetku obce
pro
7
ZO schvaluje:
27/18-2009
pro

odpisový plán příspěvkové organizace základní a mateřská škola dle předloženého návrhu
7

ZO bere na vědomí:
28/18-2009
návrh rozpočtu na rok 2010 a rozpočtového výhledu na léta 2011 – 2013 Mikroregionu
Krnovsko, návrh rozpočtu na rok 2010 Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska a návrh
rozpočtu na rok 2010 DSO – VODA
pro
7
29/18-2009
pro
ZO jmenuje:
30/18-2009

pro

ukončení funkčního období členům Správní a Dozorčí rady Slezských zemských drah o.p.s.
7
za členy Správní rady Slezských zemských drah o.p.s. a pana Martina Glejtka, bytem Slezské
Rudoltice 41 a pana Ludvíka Paluzgu, bytem Výškovická 2571/109 Ostrava - Výškovice
členem Dozorčí rady Slezských zemských drah o.p.s. pana Zdeňka Welnu, bytem Dolní 5,
Krnov
6
zdržel se
1 (Glejtek)

6

ZO bere na vědomí:
31/18-2009
návrh čerpání sociálního fondu obce na rok 2010 dle předloženého materiálu
pro
7
ZO schvaluje:
32/18-2009

pro

ukončení smlouvy o stávajícím zajištění zpětného odběru vyřazených elektrozařízení s firmou
Asekol a uzavření smlouvy na zajištění zpětného odběru vyřazených elektrozařízení formou
mobilního svozu s firmou Asekol
7

ZO bere na vědomí:
33/18-2009
zprávy předsedů výborů o činnosti výborů za rok 2009 a zprávu starostky obce o činnosti za
rok 2009
pro
7
34/18-2009
pro

zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce k 30.9.2009
7

35/18-2009

seznam členů výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů na rok 2010 a zprávu velitele
SDH o činnosti za rok 2009
7

pro
ZO stanoví:
36/18-2009
pro

výši poplatku právnických osob za zapojení do systému nakládání s odpady pro rok 2010 na
částku 150,-- Kč ročně a DPH dle platné sazby
7

ZO souhlasí:
37/18-2009
pro

s využitím techniky pracoviště CZECH Point jako místa pro veřejný internet bezúplatně
7

ZO schvaluje:
38/18-2009
pro
ZO schvaluje:
39/18-2009

dodatek č. 2 k ceníku pronájmu pozemků v majetku obce a změnu sazeb ceníku služeb
a prodeje dřevní hmoty dle předloženého materiálu
7

pro

do funkce přísedícího okresního soudu Bruntál pro období 2010 – 2013 paní Romanu
Rajnochovou
7

ZO schvaluje:
40/18-2009
pro

rozpočtové opatření obce č. 5/2009 v členění dle projednávaného materiálu
7

ZO pověřuje:
41/18-2009

pro
ZO schvaluje:
42/2009
pro

starostku obce k provádění rozpočtových opatření obce v rozsahu do 50 000,-- Kč a ukládá
starostce podání informace o provedeném rozpočtovém opatření na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce
1
zdržel se
6 (Kostiha, Zemba, Glejtek, Švehla, Strýček, Pargač)
rozpočet obce na rok 2010 a rozpočtový výhled na léta 2011 – 2013 v členění dle
projednávaného materiálu
7

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Strýček

Petr Pargač

Evidenční číslo zveřejňované písemnosti:
vyvěšeno dne:
sňato dne:

109/2009
23.12.2009
11.1.2010
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