Zápis a přijatá usnesení z 13. ZO Slezské Rudoltice,
konaného v kanceláři obecního úřadu dne 15.12.2008
Přítomni:
Omluven:
Zapisovatelka:
Ověřovatelé zápisu:
Předkladatel návrhů usnesení:

dle prezenční listiny
Libor Švehla
Jitka Pargačová
Oldřich Křemen, Romana Rajnochová
Martina Jalamasová

Veřejné zasedání zahájila starostka obce v 16:00 hodin za přítomnosti 4 občanů. Po kontrole
usnesení uložených minulým zasedání byl předložen návrh programu zasedání.
Program:
1) Rozpočtové opatření obce č. 5/2008
2) Návrh rozpočtu na rok 2009
3) HZS MSK
 Smlouva o poskytnutí dotace na vybavení JSDHO
 Dodatek ke smlouvě o výpůjčce elektrocentrály pro JSDH
4) MŠ a ZŠ Sl. Rudoltice:
 Návrh odpisového plánu na rok 2009
 Protokol o provedené finanční kontrole
 Plnění rozpočtu za III. Q roku 2008
 Zápis z jednání školské rady
5) Žádosti občanů a organizací:
 Mgr. Keprt – žádost o bezplatné ubytování v okále po dobu zpracovávání
stavebně-historického průzkumu zámku
 Fr. Štefl – žádost o pronájem pozemku na p.č. 616/3 v k.ú. Koberno
 Fr. Štefl – žádost o zřízení břemene předkupního práva k pozemkům na p.č.
533/1, 616/3, 6/2, 532 a 582 vše v k.ú. Koberno
 Pořadník na nájemní byty na I. pololetí 2009
 Žádosti o mimořádné přidělení bytu
 Pavol Pupik – žádost o pronájem pozemku
 ČEZ distribuce – žádost o zřízení věcného břemene k pozemku na p.č.
 Milan Krčma – žádost o bezúplatné uložení nábytku a osobních věcí
 Michalis Mavropulos – žádost o pronájem pozemků
 Josef Duchoň – žádost o pronájem pozemků
 Vaněčkovi – žádost o koupi části pozemků
6) DSO – VODA:
 Návrhy smluv o převodu finančních prostředků
 Rozpočet na rok 2009
 Plán financování obnovy vodovodu
 Zvýšení ceny vodného k 1.1.2009
 Rozšíření dodávky pitné vody
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7) DSO Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažsko:
 Návrh smlouvy o výpůjčce finančních prostředků
 Rozpočet na rok 2009
 Dopravní obslužnost regionu
 Komunitní plán sociálních služeb
8) DSO Mikroregion Krnovsko:
 Rozpočet na rok 2009
 Místní akční skupina – strategický plán rozvoje regionu
9) Zprávy o činnosti výborů obce a návrh finančních odměn členům ZO a výborů
10) Změna ÚPD
11) Dotační řízení:
 Projekt - Obnova zeleně ve Slezských Rudolticích I. Etapa
 Projekt – rekonstrukce kapličky v Koberně
 Projekt – Multifunkční areál ve Slezských Rudolticích
 Projekt - Modernizace vybavení MŠ a ZŠ a zateplení objektu
12) Využití zámku
13) Různé:
 Fond rozvoje bydlení
 Odpadové hospodářství
 Návrh rozpočtu sociálního fondu obce na rok 2009
 Změny nemocenského pojištění k 1.1.2009
 Inventarizace majetku obce
 Odborný lesní hospodář
 Mgr. Keprt – dodatek ke smlouvě
 TJ Sl. Rudoltice
Na návrh člena zastupitelstva Stanislava Zemby bude bod č. 1) Rozpočtové opatření obce
č. 5/2008 projednáván za bodem č. 13) Různé.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/20-2008
program zasedání se změnou pořadí projednávaných bodů
Ad 2)
Návrh rozpočtu obce na rok 2009
Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední desce a projednán zastupitelstvem
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
2/20-2008
rozpočet obce na rok 2009 v členění dle přílohy projednávaného materiálu
Ad 3)
HZS MSK
Zastupitelé projednali návrh smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro jednotku SDH
z rozpočtu MSK a návrh dodatku ke smlouvě o výpůjčce radiostanice od hasičského
záchranného sboru Ostrava.
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Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/20-2008
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok
2008 na úhradu výdajů za uskutečněné zásahy, odbornou přípravu, na věcné vybavení,
neinvestiční opravy a revize materiálu a techniky JSDH v celkové ve výši 10 300,-- Kč
ZO schvaluje:
4/20-2008
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce elektrocentrál pro účely JSDHO
Ad 4)
MŠ a ZŠ Sl. Rudoltice:
Zastupitelům byl předložen návrh odpisového plánu příspěvkové organizace na rok 2009,
zastupitelé byli seznámeni s protokolem o provedené finanční kontrole, s plněním rozpočtu za
III. čtvrtletí roku 2008 a se zápisem z jednání školské rady.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/20-2008
odpisový plán příspěvkové organizace (dále PO) na rok 2009 dle přílohy
projednávaného materiálu
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
6/20-2008
protokol o provedené finanční kontrole v PO, plnění rozpočtu PO za III.
čtvrtletí roku 2008 a zápis z jednání školské rady při PO
Ad 5)
Žádosti občanů a organizací:
Zastupitelé projednali žádosti předložené Mgr. Robertem Keprtem a Františkem Šteflem.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
7/20-2008
bezúplatné ubytování zpracovatele stavebně-historického průzkumu zámku
ZO schvaluje:
8/20-2008
záměr pronájmu pozemku na p.č. 616/3 – orná půda o výměře 28 198 m2 v k.ú.
Koberno
ZO schvaluje:
9/20-2008
bezúplatné zřízení břemene předkupního práva k pozemkům na p.č. 533/1,
616/3, 6/2, 532 a 582 vše v k.ú. Koberno pro nájemce pozemků
Starostka předložila k projednání pořadník na nájemní byty pro I. pololetí roku 2009
a předložila k projednání doručené žádosti o mimořádné přidělení bytů v majetku obce.
Z důvodu nutnosti provedení oprav ve volných bytech, nebudou byty mimořádně přidělovány
na dnešním zasedání.

3

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
10/20-2008 pořadník na nájemní byty v majetku obce na I. pololetí roku 2009 dle přílohy
projednávaného materiálu
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
11/20-2008 přijaté žádosti o mimořádné přidělení nájemního bytu v majetku obce
Dále byly projednány žádosti o pronájmy pozemků a žádost o zřízení věcného břemene
k zasíťování pozemku. Žadatelé o pronájem zemědělských pozemků budou vyzváni k úhradě
nájmů za skutečnou dobu užívání těchto pozemků. Projednána byla žádost o bezplatné uložení
nábytku a osobních věcí občanů, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a žádost o rozdělení
pozemků v majetku obce za účelem pozdějšího prodeje.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
12/20-2008 záměr pronájmu části pozemku na p.č. 1564/11 – ost.pl. o výměře 57 m2 v k.ú.
Ves Rudoltice
ZO schvaluje:
13/20-2008 smlouvu o zřízení věcného břemene za úplatu k pozemku na p.č. 1550/1 v k.ú.
Ves Rudoltice s ČEZ distribuce dle přílohy projednávaného materiálu
ZO schvaluje:
14/20-2008 bezplatné poskytnutí prostor pro uložení nábytku a osobních věcí v kulturním
domě na dobu nezbytně nutnou dle žádosti Milana Krčmy a Silvie Klementové
ZO schvaluje:
15/20-2008 záměr pronájmu pozemků v k.ú. Nový Les, Městys Rudoltice, Koberno a Ves
Rudoltice dle přílohy projednávaného materiálu
ZO schvaluje:
16/20-2008 rozdělení pozemků na p.č. 1283/12 a 1283/13 v k.ú. Ves Rudoltice za účelem
prodeje jejich částí dle předložené žádosti manželů Vaněčkových
Ad 6)
DSO – VODA:
Zastupitelé projednali rozpočet DSO na rok 2009 a návrhy smluv s členskými obcemi DSO
o převodu finančních prostředků určených na splácení návratné finanční výpomoci přijaté při
výstavbě II. a III. etapy skupinového vodovodu Osoblažsko. Dále byl k projednání předložen
plán financování a obnovy vodovodu, zvýšení ceny vodného k 1.1.2009 z důvodů nárůstu cen
energií a daně. Zastupitelé byli rovněž seznámeni s žádostí obcí o připojení na přivaděč
skupinového vodovodu.
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Návrh usnesení
ZO schvaluje:
17/20-2008 uzavření smluv s obcemi Liptaň, Vysoká, Hlinka, Dívčí Hrad, Osoblaha
a Bohušov o převodu finančních prostředků v rozsahu projednávaného materiálu
ZO schvaluje:
18/20-2008 plán financování a obnovy vodovodu dle přílohy projednávaného materiálu
ZO bere na vědomí:
19/20-2008 rozpočet DSO-VODA na rok 2009, zvýšení ceny vodného a stočného od
1.1.2009 a souhlasí s přípravou projektu rozšíření dodávky pitné vody připojením na přivaděč
ve Sl. Rudolticích pro obec Rusín a v Třemešné pro Město Albrechtice
Ad 7)
DSO Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažsko:
Starostka předložila zastupitelům k projednání návrh smlouvy o výpůjčce finančních
prostředků pro financování činnosti manažera mikroregionu, zastupitelé byli seznámeni
s rozpočtem DSO na rok 2009, s úpravami dopravní obslužnosti a projednali návrh smlouvy
o partnerství za účelem zpracování komunitního plánu sociálních služeb.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
20/20-2008 rozpočet na rok 2009 DSO Mikroregion-Sdružení obcí Osoblažska a úpravy
dopravní obslužnosti regionu
ZO schvaluje:
21/20-2008 uzavření smlouvy o výpůjčce finančních prostředků s DSO Mikroregion –
Sdružení obcí Osoblažska dle předloženého návrhu
ZO schvaluje:
22/20-2008 uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem zpracování
komunitního plánu sociálních služeb s obcí Osoblaha dle předloženého návrhu
Ad 8)
DSO Mikroregion Krnovsko:
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtem na rok 2009 a se strategickým plánem místní akční
skupiny Krnovsko.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
23/20-2008 rozpočet SDO Mikroregion Krnovsko na rok 2009 a strategický plán Místní
akční skupiny Krnovska dle přílohy projednávaného materiálu
Ad 9)
Zprávy o činnosti výborů obce a návrh finančních odměn členům ZO a výborů
Předsedové výborů a starostka předložili zprávy o činnosti za rok 2008.
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Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
24/20-2008 zprávy o činnosti výborů obce a zprávu starostky obce za rok 2008
ZO schvaluje:
25/20-2008 finanční odměny předsedům a členům výborů obce a členům zastupitelstva
obce ve výši dle přílohy projednávaného materiálu
Ad 10)
Změna ÚPD
Starostka informovala přítomné o postupu při změně územního plánu, k dnešnímu dni nebylo
doručeno stanovisko odboru regionálního rozvoje MěÚ Krnov
Návrh usnesení
ZO zmocňuje:
26/20-2008 starostku obce k jednání o změně ÚPD obce
ZO ukládá:
27/20-2008 starostce obce vyhlášení poptávacího řízení na dodávku služeb – zpracovatel
změny ÚPD
Ad 11)
Dotační řízení:
Přítomní byli informováni o probíhajících dotačních řízeních a o přípravě žádostí k podání
v případě vyhlášení vhodných dotačních titulů. Zastupitelé projednali žádost o kácení stromů
v případě přidělení dotace pro obnovu zeleně v obci a návrh dodatku ke smlouvám v projektu
multifunkčního areálu v bývalé škole.
Návrh usnesení
ZO pověřuje:
28/20-2008 Ing. Romana Putka ke zpracování projektové dokumentace projektu Obnova
zeleně ve Slezských Rudolticích I. etapa s účinností od 1.1.2007
ZO souhlasí:
29/20-2008 s kácením stromů v k.ú. Městys Rudoltice a Koberno v rozsahu projektů
obnovy zeleně a rekonstrukce kapličky v Koberně
ZO schvaluje:
30/20-2008 uzavření dodatku č.1 ke smlouvě s projekční kanceláří Ing. Dobroslava Janka
dle přílohy projednávaného materiálu
ZO schvaluje:
31/20-2008 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK
evidenční číslo 01591/2008/RRK ze dne 24.7.2008 dle předloženého návrhu
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Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
32/20-2008 přípravu projektu modernizace vybavení MŠ a ZŠ a zateplení objektu pro
podání žádosti o dotaci z ROP Moravskoslezsko
Ad 12)
Využití zámku
Přítomní byli seznámeni se záznamy z jednání s předkladateli záměrů využití zámku
a z důvodu nevhodnosti žádného návrhu bude probíhat další jednání jak se stávajícími
předkladateli, tak s dalšími zájemci.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
33/20-2008 záznam z jednání s předkladateli záměrů k využití zámku a ukládá starostce
další jednání s uchazeči
Ad 13)
Různé:
Starostka předložila čerpání sociálního fondu obce za rok 2008 a návrh rozpočtu fondu na rok
2009 a zastupitelé projednali výši poplatku za zapojení do systému nakládání s odpady na rok
2009. Zastupitelé projednali návrh starostky na zachování fondu rozvoje bydlení a byli
seznámeni se změnami při pracovní neschopnosti zaměstnanců obce od 1.1.2009.
Návrh usnesení
34/20-2008 čerpání rozpočtu sociálního fondu obce za rok 2008 a rozpočet fondu na rok
2009
ZO stanoví:
35/20-2008 poplatek za zapojení do systému nakládání s odpadem na rok 2009 ve výši
150,-- Kč
ZO ukládá:
36/20-2008 starostce obce zpracování návrhu OZV fondu rozvoje bydlení v termínu do
27.2.2009
ZO stanoví:
37/20-2008 termín pro předložení dokladů pro poskytnutí náhrady mzdy při dočasné
pracovní neschopnosti zaměstnanců obce do 3. dne karenční doby
Zastupitelé byli seznámeni s příkazem starostky k provedení inventarizace majetku obce
a projednali smluvní změny v souvislosti s nabytím lesů v zámeckém parku. Starostka
informovala o probíhajícím stavebně historickém průzkumu zámku a zastupitelé projednali
dodatek č.1 ke smlouvě se zhotovitelem o prodloužení termínu předmětu plnění. Starostka
navrhla projednat výši finančního daru pro dlouholetého předsedu TJ, který ukončil svou
činnost z důvodu stěhování.
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Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
38/20-2008 příkaz starostky obce č. 1/2008 k provedení inventarizace majetku obce dle
přílohy projednávaného materiálu
ZO schvaluje:
39/20-2008 ukončení mandátní smlouvy na výkon funkce lesního odborného hospodáře
s Ing. Františkou Pavlíkovou dohodou ke dni 31.12.2008 a uzavření mandátní smlouvy na
výkon funkce odborného lesního hospodáře s Ing. Stanislavem Pavlíkem s účinností od
1.1.2009
ZO schvaluje:
40/20-2008 dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení stavebně historického průzkumu ze dne
13.10.2008 dle přílohy projednávaného návrhu
ZO schvaluje:
41/20-2008 poděkování panu Oldřichu Krzystkovi za dlouholetou a obětavou činnost ve
funkci předsedy TJ Slezské Rudoltice a poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,-- Kč
Ad 1)
Rozpočtové opatření obce č. 5/2008
V návaznosti na projednané skutečnosti zastupitelé projednali rozpočtové opatření obce
č. 5/2008
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
42/20-2008 rozpočtové opatření č. 5/2008 v členění dle přílohy projednávaného materiálu
Diskuse
p. Zemba:
upozornil na nutnost ořezu stromu u státní silnice
Pracovníky obce bude posouzeno umístění stromu vzhledem k vlastnickým právům.
dotaz k možnosti výměny menšího bytu za větší
p. Bartoníčková:
O takovou výměnu je nutné písemně požádat.
p. Kalčíková:
upozornění na stálou vlhkost v bytě
Referent bytového hospodářství posoudí stav střechy bytového domu č.p. 27 a bytu.
Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin.
Zapsala 15.12.2008:
Jitka Pargačová
z ručního zápisu přepsala:
Martina Jalamasová
Martina Jalamasová
starostka obce

Jaroslav Strýček
místostarosta obce
příloha – přijatá usnesení
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Usnesení ZO Sl. Rudoltice přijatá dne 15.12.2008
ZO schvaluje:
1/20-2008
program zasedání se změnou pořadí projednávaných bodů
Pro
8
2/20-2008
Pro

rozpočet obce na rok 2009 v členění dle přílohy projednávaného materiálu
5
zdržel se
3 (Rajnochová, Glejtek, Zemba)

3/20-2008
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok
2008 na úhradu výdajů za uskutečněné zásahy, odbornou přípravu, na věcné vybavení,
neinvestiční opravy a revize materiálu a techniky JSDH v celkové ve výši 10 300,-- Kč
Pro
8

4/20-2008
Pro

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce elektrocentrál pro účely JSDHO
8

5/20-2008
odpisový plán příspěvkové organizace (dále PO) na rok 2009 dle přílohy
projednávaného materiálu
Pro
8
ZO bere na vědomí:
6/20-2008
protokol o provedené finanční kontrole v PO, plnění rozpočtu PO za III.
čtvrtletí roku 2008 a zápis z jednání školské rady při PO
Pro
8
ZO schvaluje:
7/20-2008
bezúplatné ubytování zpracovatele stavebně-historického průzkumu zámku
Pro
8
8/20-2008
Koberno
Pro

záměr pronájmu pozemku na p.č. 616/3 – orná půda o výměře 28 198 m2 v k.ú.
8

9/20-2008
bezúplatné zřízení břemene předkupního práva k pozemkům na p.č. 533/1,
616/3, 6/2, 532 a 582 vše v k.ú. Koberno pro nájemce pozemků
Pro
3 ( Zemba, Křemen, Kostiha)
proti
5
10/20-2008 pořadník na nájemní byty v majetku obce na I. pololetí roku 2009 dle přílohy
projednávaného materiálu
Pro
5
proti 2 (Pargač, Strýček)
zdržel se
1 (Zemba)
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ZO bere na vědomí:
11/20-2008 přijaté žádosti o mimořádné přidělení nájemního bytu v majetku obce
Pro
8
ZO schvaluje:
12/20-2008 záměr pronájmu části pozemku na p.č. 1564/11 – ost.pl. o výměře 57 m2 v k.ú.
Ves Rudoltice
Pro
8
13/20-2008 smlouvu o zřízení věcného břemene za úplatu k pozemku na p.č. 1550/1 v k.ú.
Ves Rudoltice s ČEZ distribuce dle přílohy projednávaného materiálu
Pro
8
14/20-2008 bezplatné poskytnutí prostor pro uložení nábytku a osobních věcí v kulturním
domě na dobu nezbytně nutnou dle žádosti Milana Krčmy a Silvie Klementové
Pro
8
15/20-2008 záměr pronájmu pozemků v k.ú. Nový Les, Městys Rudoltice, Koberno a Ves
Rudoltice dle přílohy projednávaného materiálu
Pro
8
16/20-2008 rozdělení pozemků na p.č. 1283/12 a 1283/13 v k.ú. Ves Rudoltice za účelem
prodeje jejich částí dle předložené žádosti manželů Vaněčkových
Pro
8
17/20-2008 uzavření smluv s obcemi Liptaň, Vysoká, Hlinka, Dívčí Hrad, Osoblaha
a Bohušov o převodu finančních prostředků v rozsahu projednávaného materiálu
Pro
8
18/20-2008
Pro

plán financování a obnovy vodovodu dle přílohy projednávaného materiálu
8

ZO bere na vědomí:
19/20-2008 rozpočet DSO-VODA na rok 2009, zvýšení ceny vodného a stočného od
1.1.2009 a souhlasí s přípravou projektu rozšíření dodávky pitné vody připojením na přivaděč
ve Sl. Rudolticích pro obec Rusín a v Třemešné pro Město Albrechtice
Pro
8
ZO bere na vědomí:
20/20-2008 rozpočet na rok 2009 DSO Mikroregion-Sdružení obcí Osoblažska a úpravy
dopravní obslužnosti regionu
Pro
8
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ZO schvaluje:
21/20-2008 uzavření smlouvy o výpůjčce finančních prostředků s DSO Mikroregion –
Sdružení obcí Osoblažska dle předloženého návrhu
Pro
8
ZO schvaluje:
22/20-2008 uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem zpracování
komunitního plánu sociálních služeb s obcí Osoblaha dle předloženého návrhu
Pro
8
ZO bere na vědomí:
23/20-2008 rozpočet SDO Mikroregion Krnovsko na rok 2009 a strategický plán Místní
akční skupiny Krnovska dle přílohy projednávaného materiálu
Pro
8
24/20-2008 zprávy o činnosti výborů obce a zprávu starostky obce za rok 2008
Pro
8
ZO schvaluje:
25/20-2008 finanční odměny předsedům a členům výborů obce a členům zastupitelstva
obce ve výši dle přílohy projednávaného materiálu
Pro
6
zdržel se
2 (Zemba, Glejtek)
ZO zmocňuje:
26/20-2008 starostku obce k jednání o změně ÚPD obce
Pro
8
ZO ukládá:
27/20-2008 starostce obce vyhlášení poptávacího řízení na dodávku služeb – zpracovatel
změny ÚPD
Pro
8
ZO pověřuje:
28/20-2008 Ing. Romana Putka ke zpracování projektové dokumentace projektu Obnova
zeleně ve Slezských Rudolticích I. etapa s účinností od 1.1.2007
Pro
8
ZO souhlasí:
29/20-2008 s kácením stromů v k.ú. Městys Rudoltice a Koberno v rozsahu projektů
obnovy zeleně a rekonstrukce kapličky v Koberně
Pro
7
zdržel se
1 (Zemba)
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ZO schvaluje:
30/20-2008 uzavření dodatku č.1 ke smlouvě s projekční kanceláří Ing. Dobroslava Janka
dle přílohy projednávaného materiálu
Pro
8
ZO schvaluje:
31/20-2008 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK
evidenční číslo 01591/2008/RRK ze dne 24.7.2008 dle předloženého návrhu
Pro
8
ZO bere na vědomí:
32/20-2008 přípravu projektu modernizace vybavení MŠ a ZŠ a zateplení objektu pro
podání žádosti o dotaci z ROP Moravskoslezsko
Pro
8
33/20-2008 záznam z jednání s předkladateli záměrů k využití zámku a ukládá starostce
další jednání s uchazeči
Pro
8
34/20-2008 čerpání rozpočtu sociálního fondu obce za rok 2008 a rozpočet fondu na rok
2009
Pro
8
ZO stanoví:
35/20-2008 poplatek za zapojení do systému nakládání s odpadem na rok 2009 ve výši
150,-- Kč
Pro
8
ZO ukládá:
36/20-2008 starostce obce zpracování návrhu OZV fondu rozvoje bydlení v termínu do
27.2.2009
Pro
8
ZO stanoví:
37/20-2008 termín pro předložení dokladů pro poskytnutí náhrady mzdy při dočasné
pracovní neschopnosti zaměstnanců obce do 3. dne karenční doby
Pro
8
ZO bere na vědomí:
38/20-2008 příkaz starostky obce č. 1/2008 k provedení inventarizace majetku obce dle
přílohy projednávaného materiálu
Pro
8
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ZO schvaluje:
39/20-2008 ukončení mandátní smlouvy na výkon funkce lesního odborného hospodáře
s Ing. Františkou Pavlíkovou dohodou ke dni 31.12.2008 a uzavření mandátní smlouvy na
výkon funkce odborného lesního hospodáře s Ing. Stanislavem Pavlíkem s účinností od
1.1.2009
Pro
8
40/20-2008 dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení stavebně historického průzkumu ze dne
13.10.2008 dle přílohy projednávaného návrhu
Pro
8
41/20-2008 poděkování panu Oldřichu Krzystkovi za dlouholetou a obětavou činnost ve
funkci předsedy TJ Slezské Rudoltice a poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,-- Kč
Pro
6
zdržel se
2 ( Zemba, Rajnochová)
42/20-2008
Pro

rozpočtové opatření č. 5/2008 v členění dle přílohy projednávaného materiálu
8

Ověřovatelé zápisu:
Oldřich Křemen

evidenční číslo zveřejňované písemnosti:
vyvěšeno:
sňato:

Romana Rajnochová

82/2008
18.12.2008
5.1.2009
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