Zápis a přijatá usnesení z 10. zasedání ZO Slezské Rudoltice,
konaného dne 12.5.2008
Přítomni:

dle prezenční listiny

Omluveni:

Bronislav Kostiha, Petr Pargač

Zapisovatelka:

Jitka Pargačová

Ověřovatelé zápisů:

Oldřich Křemen, Martin Glejtek

Předkladatelé návrhů usnesení:

Martina Jalamasová, Jaroslav Strýček

Veřejné zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin za přítomnosti 4 občanů. Kontrolou
usnesení uložených minulým zasedáním bylo zjištěno splnění a průběžné plnění úkolů.
Program:
1) Rozpočtové opatření obce č. 2/2008
2) Závěrečný účet obce za rok 2007
3) Žádosti občanů a organizací:
 Josef Škerko a Drahoslava Štrbíková – výměna bytu
 Iva Škerková – přidělení plynového sporáku
 TJ Sl. Rudoltice – žádost o mimořádný příspěvek na pořádání turnaje
 Kalčík Lukáš – prodej pronajatého pozemku na p.č. 152/16 v k.ú. Městys
Rudoltice
 Banovec Miroslav – prodej pronajatého pozemku na p.č. 152/16 v k.ú. Městys
Rudoltice
 anonym – upozornění na nedodržování OZV 1/2005 o chovu zvířat
 Jaromír Zrůst – informace k užívání nájemního bytu
 Marcela Bajgerová – vyjádření ke znaleckému posudku
 Lukáš Pawlas – povolení stavebních úprav, oprava soc. zařízení, dodatek
k nájemní smlouvě
4) Záměr prodeje a prodej pozemků dle žádostí
5) ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice
 Plnění rozpočtu za I. Q 2008-04-29
 Zápis ze schůze školské rady
 Rezignace Dany Moravcové na funkci člena školské rady
 Volba člena školské rady
6) SDH – zpráva o činnosti za rok 2007
7) Kronika obce za rok 2007
8) Měsíční odměny členů zastupitelstva obce – Nařízení vlády č. 79/2008
9) Dotační řízení
 MMR – rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2 371 000,--Kč na financování
akce „Povodňové škody na místní komunikaci Koberno“, záznam poptávacího
řízení na zhotovitele stavby, Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1
 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008 –
rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 200 400,--Kč na realizaci projektu
„Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace v nájemních bytech, Smlouva
o poskytnutí dotace, záznam o výběru zhotovitele
 SFŽP – neakceptování žádosti o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce
základní a mateřské školy ve Slezských Rudolticích“
 modernizace školy – nepodání žádosti
 podání žádosti o dotaci z rozpočtu MSK dotační program na podporu přípravy
Projektové dokumentace 2008 – Multifunkční areál ve Slezských Rudolticích
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10) Sdružení obcí Osoblažska
 Dodatky k zakladatelské smlouvě a ke stanovám
 Příprava podání žádosti o financování činnosti projektového manažera
k Regionální radě MSK
11) Bytové hospodářství
 Dodatek č. 2 k Pravidlům pro přidělování bytů v majetku Obce Slezské
Rudoltice
 technické řešení dodatku č. 1
12) Různé
 Otevření dočasné policejní stanice Policie ČR
 Vyúčtování nakládání s odpady obce za rok 2007,
 informace o převodu zámku
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/10-2008
Program zasedání a ověřovatele dle předloženého materiálu

Ad 1) Rozpočtové opatření obce č. 2/2008
Zastupitelé projednali předložené rozpočtové opatření č 2/2008.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
2/10-2008
Rozpočtové opatření č. 2/2008 v členění dle projednávaného materiálu

Ad 2) Závěrečný účet obce za rok 2007
Zastupitelé projednali předložený závěrečný účet obce za rok 2007 včetně výsledku kontroly
hospodaření za rok 2007.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/10-2008
Závěrečný účet obce za rok 2007
ZO souhlasí
4/10-2008

s celoročním hospodařením obce za rok 2007 bez výhrad

Ad 3) Žádosti občanů a organizací:
Starostka seznámila přítomné s přijatými žádostmi a připomínkami od občanů a podnikatelů.
Znovu projednali žádost o výměnu bytů, zabývali se žádostí o přidělení plynového sporáku
místo obvykle přidělovaných kuchyňských kamen na tuhá paliva a ze zdravotních důvodů
žadatelky tuto vyjímku schválili. Dále byla projednána žádost o příspěvek na pořádání
žákovského turnaje v kopané, kterou předložil Jaroslav Strýček.
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
5/10-2008
s výměnou bytu dle předložené žádosti pana Josefa Škerky a paní Drahoslavy
Štrbíkové
ZO schvaluje:
6/10-2008
-přidělení plynového sporáku dle žádosti paní Ivy Škerkové
-mimořádný příspěvek ve výši 2 000,-- Kč na pořádání žákovského turnaje v kopané
dle žádosti TJ Slezské Rudoltice
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Zastupitelé se dále zabývali častým porušováním OZV o chovu zvířat hlavně vypouštěním drůbeže na
veřejná prostranství, na základě anonymu bylo zasláno upozornění chovatelům. Starostka předložila
k projednání vysvětlení nájemce bytu k užívání nájemního bytu a připomínku kupce nemovitostí ke
stanovení odhadní ceny.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
7/10-2008
upozornění na nedodržování OZV č. 1/2005 o chovu zvířat, informaci pana Jaromíra
Zrůsta k užívání nájemního bytu a vyjádření Marcely Bajgerové ke znaleckému
posudku.
Zastupitelům byla předložena žádost nájemce Zámecké vinárny o povolení stavebních úprav v objektu
spočívajících v přístavbě pergoly, změny vchodu do provozovny a ve změně využití kuželny, dále
projednali dodatek k nájemní smlouvě a opravu sociálního zařízení v objektu Zámecké vinárny.
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
8/10-2008
s provedením stavebních úprav v Zámecké vinárně na náklady nájemce v rozsahu
bodu 1., 2. a 3. dle předložené žádosti za podmínek předložení projektové studie
zastupitelstvu obce k posouzení
9/10-2008
ZO ukládá:
10/10-2008
11/10-2008

s předkupním právem v případě záměru prodeje nemovitosti pro současného nájemce
zámecké vinárny pana Lukáše Pawlase
starostce obce uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nebytové prostory zámecké
vinárny
starostce obce možnost financování rekonstrukce sociálního zařízení v zámecké
vinárně

Ad 4) Záměr prodeje a prodej pozemků dle žádostí
Zastupitelé projednali žádosti nájemců zahrádek o prodej pozemků.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
12/10-2008
Záměr prodeje části pozemku o výměře 520 m2 na parcele č. 152/16-zahrady v k.ú.
Městys Rudoltice a prodej panu Lukáši Kalčíkovi, Slezské Rudoltice 20 za obvyklých
podmínek
13/10-2008

Záměr prodeje části pozemku o výměře 225 m2 na parcele č. 152/16-zahrady v k.ú.
Městys Rudoltice a prodej panu Miroslavu Banovcovi, Slezské Rudoltice 116 za
obvyklých podmínek

Ad 5) ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice
Zastupitelé byli seznámeni s plněním rozpočtu příspěvkové organizace za I. čtvrtletí roku 2008, vzali
na vědomí rezignaci Dany Moravcové na funkci člena školské rady za zřizovatele a zprávu z jednání
školské rady. Do funkce člena rady byl navržen místostarosta obce.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí
14/10-2008
Plnění rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za I. čtvrtletí 2008 a rezignaci paní
Dany Moravcové na funkci člena školské rady za zřizovatele
ZO jmenuje:
15/10-2008
Jaroslava Strýčka členem školské rady za zřizovatele při ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice
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Ad 6) SDH – zpráva o činnosti za rok 2007
Zastupitelé byli seznámeni se zprávou velitele výjezdové jednotky SDH o činnosti za rok 2007,
o jmenování pana Marka Vícha zástupcem velitele a o vypracování projektového listu na renovaci
výjezdového vozidla CAS 25.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
16/10-2008
zprávu velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů o činnosti v roce 2007
Ad 7) Kronika obce za rok 2007
Zastupitelé nevznesli připomínky ke znění kroniky obce za rok 2007.
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
17/10-2008
s textem kroniky obce za rok 2007
Ad 8) Měsíční odměny členů zastupitelstva obce
Starostka předložila návrh výše odměn členům zastupitelstva v souladu s Nařízením vlády č. 79/2008
Sb. s účinností od 1.5.2008, k návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
18/10-2008
výši měsíčních odměn členů zastupitelstva obce v souladu s Nařízením vlády č.
79/2008 Sb. s účinností od 1.5.2008 takto:
místostarosta
4 450,-- Kč
předseda výboru či komise
1 270,-- Kč
člen výboru či komise
970,-- Kč
člen zastupitelstva
430,-- Kč
Ad 9) Dotační řízení
Starostka seznámila přítomné s výsledky proběhlých dotačních a výběrových řízení, zastupitelé
projednali návrhy smluv a byli seznámeni s podanými žádostmi o dotace a o připravovaných
žádostech. Přítomní byli informování o neakceptování žádosti o dotaci na zateplení objektu školy a o
nepodání žádosti o dotaci na modernizaci školy z důvodu možného rizika veřejné podpory. Starostka
informovala o podání žádosti o financování projektové dokumentace na využití bývalé školy.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
19/10-2008
proběhlá dotační řízení a záznamy z proběhlých výběrových řízení
ZO schvaluje:
20/10-2008
přijetí investiční dotace ve výši 2 371 000,-- Kč z rozpočtu Ministerstva pro místní
rozvoj na odstranění povodňových škod na místní komunikaci v Koberně a uzavření
smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1s firmou Kareta s.r.o., Krnovská 51, Bruntál dle
projednávaného materiálu
21/10-2008

přijetí investiční dotace ve výši 200 400,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezkého kraje na
financování rekonstrukce elektroinstalace v nájemních bytech a uzavření smlouvy se
zhotovitelem zakázky ELEKTROPRÁCE Bronislav Kostiha, Slezské Rudoltice 41

Ad 10) Sdružení obcí Osoblažska
Starostka seznámila přítomné s možností čerpání dotace za rozpočtu Regionální rady MSK
k financování projektového manažera. Žádost mohou podávat pouze dobrovolné svazky obcí,
Sdružení obcí Osoblažska přijalo taková opatření, aby mohlo být žadatelem o tuto podporu a vyškolilo
si projektového manažera pro potřeby obcí Osoblažska. Zastupitelé projednali dodatky k zakladatelské
smlouvě, ke stanovám, výši členských příspěvků a rozpočet na rok 2008.

4

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
22/10-2008
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí (DSO) Sdružení obcí
Osoblažska a dodatek č. 1 ke Stanovám DSO Sdružení obcí Osoblažska.
23/10-2008

výši členského poplatku 5,-- Kč na obyvatele k financování činnosti Sdružení obcí
Osoblažska a rozpočet na rok 2008 v členění dle projednávaného materiálu

Ad 11) Bytové hospodářství

Zastupitelé projednali návrh dodatku č. 2 k Pravidlům pro přidělování bytů v majetku obce a
byli seznámeni se způsobem stanovení slevy při zhodnocení nájemního bytu dle dodatku č. 1.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
24/10-2008
Dodatek č. 2 k Pravidlům pro přidělování bytů v majetku Obce Slezské Rudoltice ve
znění projednávaného materiálu
pro
7
ZO bere na vědomí:
25/10-2008
způsob výpočtu slevy nájmu dle dodatku č. 1 k Pravidlům pro přidělování bytů
v majetku Obce Slezské Rudoltice

Ad 12) Různé
Starostka seznámila přítomné s oznámením Policie ČR o dočasném otevření stanice v budově
bývalé Pohraniční policie, informovala o výši nákladů obce v systému nakládání s odpady
v obci a podala zprávu o vývoji kauzy prodeje zámku.
Návrh usnesení
26/10-2008
informaci o otevření dočasné policejní stanice Policie ČR ve Slezských Rudolticích,
zprávu starostky obce ve věci převodu budovy zámku a vyúčtování nákladů obce při
nakládání s odpady za rok 2007
Diskuse:
Lucie Řezníčková:
připomínka na špatný stav látkových závěsů v kulturním domě
Milena Rajnochová:
dotaz k možnosti vytápění kulturního domu
Kulturní dům je v současnosti využíván minimálně, v případě projektu pro využití bývalé školy se
počítá s rozšířením vytápění i na budovu kulturního domu. Veškeré investice do objektu jsou do té
doby bezpředmětné.
Ludmila Paluzgová:
kritika špatné návaznosti spojů hromadné dopravy, hlavně o
víkendech
S dopravní obslužností v obci vyslovujeme svou nespokojenost na každém jednání s poskytovateli,
podařilo se vyjednat zařazení dosud školního spoje mezi ostatní spoje základní dopravní obslužnosti
od měsíce září.
Stanislav Zemba:
navrhuje odkoupení bývalé statkové jídelny od soukromého vlastníka
a její rekonstrukci na hasičskou zbrojnici
S vybudování garáže pro výjezdová vozidla, včetně zázemí pro jednotku se počítá v projektu
multifunkčního areálu v objektu bývalé školy.
Jednání bylo ukončeno v 18:10 hod.
Zapsala 12.5.2008

Jitka Pargačová

Martina Jalamasová
starostka obce

Jaroslav Strýček
místostarosta obce
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Příloha: přijatá usnesení

Usnesení ZO Slezské Rudoltice přijatá dne 12.5.2008
ZO schvaluje:
1/10-2008
Program zasedání a ověřovatele dle předloženého materiálu
pro
7
ZO schvaluje:
2/10-2008
Rozpočtové opatření č. 2/2008 v členění dle projednávaného materiálu
pro
7
ZO schvaluje:
3/10-2008
Závěrečný účet obce za rok 2007
pro
7
ZO souhlasí
4/10-2008
pro

s celoročním hospodařením obce za rok 2007 bez výhrad
7

ZO souhlasí:
5/10-2008
s výměnou bytu dle předložené žádosti pana Josefa Škerky a paní Drahoslavy
Štrbíkové
pro
7
ZO schvaluje:
6/10-2008
-přidělení plynového sporáku dle žádosti paní Ivy Škerkové
-mimořádný příspěvek ve výši 2 000,-- Kč na pořádání žákovského turnaje v kopané
dle žádosti TJ Slezské Rudoltice
pro
7
ZO bere na vědomí:
7/10-2008
upozornění na nedodržování OZV č. 1/2005 o chovu zvířat, informaci pana Jaromíra
Zrůsta k užívání nájemního bytu a vyjádření Marcely Bajgerové ke znaleckému
posudku.
pro
7
ZO souhlasí:
8/10-2008
s provedením stavebních úprav v Zámecké vinárně na náklady nájemce v rozsahu
bodu 1., 2. a 3. dle předložené žádosti za podmínek předložení projektové studie
zastupitelstvu obce k posouzení
pro
7
9/10-2008
pro
ZO ukládá:
10/10-2008
pro
11/10-2008
pro

s předkupním právem v případě záměru prodeje nemovitosti pro současného nájemce
zámecké vinárny pana Lukáše Pawlase
7
starostce obce uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nebytové prostory zámecké
vinárny
7
starostce obce možnost financování rekonstrukce sociálního zařízení v zámecké
vinárně
7

ZO schvaluje:
12/10-2008
Záměr prodeje části pozemku o výměře 520 m2 na parcele č. 152/16-zahrady v k.ú.
Městys Rudoltice a prodej panu Lukáši Kalčíkovi, Slezské Rudoltice 20 za obvyklých
podmínek
6

pro

7

ZO schvaluje:
13/10-2008
Záměr prodeje části pozemku o výměře 225 m2 na parcele č. 152/16-zahrady v k.ú.
Městys Rudoltice a prodej panu Miroslavu Banovcovi, Slezské Rudoltice 116 za
obvyklých podmínek
pro
7
ZO bere na vědomí
14/10-2008
Plnění rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za I. čtvrtletí 2008 a rezignaci paní
Dany Moravcové na funkci člena školské rady za zřizovatele
pro
7
ZO jmenuje:
15/10-2008
Jaroslava Strýčka členem školské rady za zřizovatele při ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice
pro
6
zdržel se
1 (Strýček)
ZO bere na vědomí:
16/10-2008
zprávu velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů o činnosti v roce 2007
pro
7
ZO souhlasí:
17/10-2008
s textem kroniky obce za rok 2007
pro
7
ZO schvaluje:
18/10-2008
výši měsíčních odměn členů zastupitelstva obce v souladu s Nařízením vlády č.
79/2008 Sb. s účinností od 1.5.2008 takto:
místostarosta
4 450,-- Kč
předseda výboru či komise
1 270,-- Kč
člen výboru či komise
970,-- Kč
člen zastupitelstva
430,-- Kč
pro
7
ZO bere na vědomí:
19/10-2008
proběhlá dotační řízení a záznamy z proběhlých výběrových řízení
pro
7
ZO schvaluje:
20/10-2008
přijetí investiční dotace ve výši 2 371 000,-- Kč z rozpočtu Ministerstva pro místní
rozvoj na odstranění povodňových škod na místní komunikaci v Koberně a uzavření
smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1s firmou Kareta s.r.o., Krnovská 51, Bruntál dle
projednávaného materiálu
pro
7
21/10-2008

pro

přijetí investiční dotace ve výši 200 400,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezkého kraje na
financování rekonstrukce elektroinstalace v nájemních bytech a uzavření smlouvy se
zhotovitelem zakázky ELEKTROPRÁCE Bronislav Kostiha, Slezské Rudoltice 41
7

ZO schvaluje:
22/10-2008
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí (DSO) Sdružení obcí
Osoblažska a dodatek č. 1 ke Stanovám DSO Sdružení obcí Osoblažska.
pro
7
23/10-2008
pro

výši členského poplatku 5,-- Kč na obyvatele k financování činnosti Sdružení obcí
Osoblažska a rozpočet na rok 2008 v členění dle projednávaného materiálu
7

ZO schvaluje:
7

24/10-2008
pro

Dodatek č. 2 k Pravidlům pro přidělování bytů v majetku Obce Slezské Rudoltice ve
znění projednávaného materiálu
7

ZO bere na vědomí:
25/10-2008
způsob výpočtu slevy nájmu dle dodatku č. 1 k Pravidlům pro přidělování bytů
v majetku Obce Slezské Rudoltice
pro
7
26/10-2008

pro

informaci o otevření dočasné policejní stanice Policie ČR ve Slezských Rudolticích,
zprávu starostky obce ve věci převodu budovy zámku a vyúčtování nákladů obce při
nakládání s odpady za rok 2007
7

Ověřovatelé zápisu:

Oldřich Křemen

Martin Glejtek
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