Zápis a přijatá usnesení z 9. zasedání ZO Slezské Rudoltice,
konaného dne 27.2.2008
Přítomni:

dle prezenční listiny

Omluveni:

Bronislav Kostiha, Oldřich Křemen, Petr Pargač

Neomluven:

Martin Glejtek

Zapisovatelka:

Jitka Pargačová

Ověřovatelé zápisu:

Romana Rajnochová, Libor Švehla

Předkladatel návrhů usnesení: Martina Jalamasová
Veřejné zasedání zahájila starostka v 17:00 hodin, kontrolou usnesení uložených minulým zasedáním
bylo zjištěno splnění uložených úkolů, zasedání se zúčastnilo 9 občanů.
Program:

1) Rozpočtové opatření obce č. 1 roku 2008
2) DSO – VODA
 návrh smlouvy o nájmu zařízení sloužícího k zásobování vodou
 cena vodného a stočného k 1.1.2008
 informace o uhrazení dvou splátek obcí Bohušov
3) PF ČR – žádost o bezúplatný převod pozemku na p.č. 65/3 v k.ú. Městys Rudoltice
a pozemku na p.č. 887 v k.ú. Koberno
4) Žádosti občanů a organizací
 Ivan Pittera – žádost o vrácení bytu, pokus o smír
 Alois Krčma – umístění satelitní antény na střechu domu č.p. 7
 Milada Mavropulosová – upozornění na neužívané byty v domě č.p. 17, plíseň
v bytě
 nájemnice domu č.p. 17 – upozornění na chování nájemnice
 Vladimír Bílek – umístění satelitní antény na stěnu bytového domu č.p. 9, ořez
tújí na náměstí
 Marcela Bajgerová – žádost o prodej pozemků v k.ú. Koberno
 TJ Sl. Rudoltice – změna financování z roku 2007
 Josef Škerko a Drahomíra Štrbíková – žádost o výměnu bytů
 manželé Rajnochovi, M. Kořínek a L. Řezníčková – výměna oken
5) Záměr prodeje a prodej pozemků
 p.č. 9/1 v k.ú. Městys Rudoltice (Duchoň)
 p.č. 70/2; 70/3; 70/5; 70/8; 11 a 72 vše v k.ú. Koberno (Bajgerová)
6) ZŠ a MŠ Sl. Rudoltice
 plnění rozpočtu za IV. Q 2007
 výsledek hospodaření za rok 2007
 inventarizace majetku a návrh k vyřazení nepotřebného majetku
 žádost o navýšení rozpočtu na rok 2008
7) Bytové hospodářství obce
 Rozsudek okresního soudu ve věci žaloby na vyklizení bytu
 návrh dodatku č. 1 k Pravidlům pro přidělování bytů v majetku obce
 návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu
8) Inventarizace majetku obce k 31.12.2007 a návrh k vyřazení nepotřebného majetku
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9) Podané žádosti o dotace

Dokrytí povodňových škod – podáno ke KÚ Moravskoslezského kraje

Povodňové škody na MK Koberno – podáno k Ministerstvu pro místní
rozvoj

Zateplení budovy ZŠ a MŠ – podáno ke Státnímu fondu životního prostředí

Rekonstrukce elektroinstalace – podáno Moravskoslezskému kraji PRV

Rekonstrukce veř. osvětlení - podáno Moravskoslezskému kraji PRV
prostřednictvím Mikroregionu Krnovsko

Příprava projektu modernizace školy

návrh smlouvy k podání žádosti o dotaci na likvidaci povodňových škod na
vodní nádrži ve Víně a na rybníku v zámeckém parku
10) Výběrová řízení
 záznam z VŘ na obsazení volného pracovního místa
 záznam z poptávacího řízení na dodávku služeb – zalesnění holiny
 záznam z poptávacího řízení na opravu povodňových škod na místních
komunikacích
 příprava VŘ na opravu povodňových škod na místní komunikaci Koberno
 VŘ na realizaci projektu zateplení budovy školy – firma Tedeas
11) Různé












Sociální fond – čerpání za rok 2007, rozpočet na rok 2008
dopis autorky knihy Odrobinky
kalendář akcí na rok 2008
příprava projektů na obnovení cest do Polska
stanovení počtu sezónních zaměstnanců na VPP na rok 2008
členové výjezdové jednotky SDH obce
informace o prodeji zámku
Myslivecké sdružení Slezské Rudoltice – žádost o slevu úhrady energií
ukončení služby rozvozu zboží v osadě Koberno
dodržování vyhlášky o nakládání s odpady
Sdružení místních samospráv – stanovení výše příspěvku

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/9-2008
Program zasedání a ověřovatele zápisu dle předloženého materiálu
Ad 1)
Rozpočtové opatření obce č. 1 roku 2008
Zastupitelé projednali předložený návrh rozpočtového opatření obce.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
2/9-2008
Rozpočtové opatření obce č. 1/2008 v členění dle projednávaného materiálu
Ad 2)
DSO – VODA
Starostka seznámila přítomné s cenou vodného a stočného od 1.1.2008, dále informovala o
uhrazení dvou splátek podílu obce Bohušov na splátkách návratné finanční výpomoci. Valná
hromada DSO – VODA schválila návrhy nájemních smluv s obcemi na zařízení sloužící
k zásobování pitnou vodou, zastupitelé přeložený návrh projednali.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/9-2008
Návrh smlouvy o nájmu zařízení sloužícího k zásobování pitnou vodou dle
projednávaného materiálu
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Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
4/9-2008
zvýšení ceny vodného a stočného k 1.1.2008,
úhradu splátek za rok 2005 a 2006 obcí Bohušov dle dohody o uznání závazku
Ad 3)
PF ČR
Zastupitelé projednali návrh starostky k podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od PF
ČR na p.č. 65/3 v k.ú. Městys Rudoltice (pozemek v zámeckém parku) a pozemku pod místní
komunikací v majetku obce na p.č. 887 v k.ú. Koberno
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/9-2008
podání žádosti k PF ČR Bruntál o bezúplatný převod pozemků na p.č. 65/3zast. pl. o výměře 237 m2, v k.ú. Městys Rudoltice a pozemku na p.č. 887 – ost.
pl., o výměře 2 021 m2 v k.ú. Koberno
Ad 4)
Žádosti občanů a organizací
 Ivan Pittera – žádost o vrácení bytu, pokus o smír
Starostka předložila žádosti pana Pittery a informovala o jejich vyřizování.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
6/9-2008
postup vyřizování předložených žádostí o vrácení bytu a pokusu o smír pana
Ivana Pittery
 Alois Krčma – umístění satelitní antény na střechu domu č.p. 7
Zastupitelé projednali žádost o umístění satelitní antény na stávající anténní stožár na
bytovém domě č.p. 7, šetření na místě provedl Oldřich Křemen a nedoporučuje její umístění
z důvodu přetížení stožáru.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
7/9-2008
umístění satelitní antény na užívaný anténní stožár na střeše bytového domu
č.p. 7 dle žádosti pana Aloise Krčmy
 Milada Mavropulosová – upozornění na neužívané byty v domě č.p. 17, plíseň v bytě
 nájemnice domu č.p. 17 – upozornění na chování nájemnice
Zastupitelé byli seznámeni s upozorněním nájemnice na neužívané byty v domě č.p. 17 a na
šířící se plíseň v pronajatém bytě. Nájemnici se doporučuje přitápění zdrojem tepla na pevná
paliva. Nájemník, který se dlouhodobě nezdržuje v nájemním bytě byl upozorněn na
porušování nájemní smlouvy. Dále se zastupitelé zabývali stížností na chování nájemnice
v domě č.p. 17, bylo jí zasláno upozornění na povinnost dodržování domovního řádu.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
8/9-2008
upozornění na neužívané byty v domě č.p. 17 a doporučuje nájemnici paní
Miladě Mavropulosové k zamezení šíření plísně v bytě doplnit vytápění
elektrickými přímotopy zdrojem tepla na pevná paliva
9/9-2008

upozornění nájemnic z bytového domu č.p. 17 na chování nájemnice, které je
v rozporu s Domovním řádem a upozornění zaslané nájemnici
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 Vladimír Bílek – umístění satelitní antény na stěnu bytového domu č.p. 9, ořez tújí na
náměstí
Zastupitelé se zabývali žádostí nájemníka o umístění satelitní antény na stěnu bytového domu
č.p. 9, z důvodu omezení takových zařízení na náměstí se nájemníkovi doporučuje umístit
anténu na střechu hospodářské budovy. Další část žádosti se týkala ořezu tůjí na náměstí.
Návrh usnesení
ZO neschvaluje:
10/9-2008
umístění satelitní antény na stěnu bytového domu č.p. 7 dle žádosti pana
Vladimíra Bílka a doporučuje její umístění na střechu hospodářské budovy po
její opravě
ZO ukládá:
11/9-2008
starostce obce posouzení ořezu či odstranění tújí na náměstí
 Marcela Bajgerová – žádost o prodej pozemků v k.ú. Koberno
Zastupitelé projednali žádost o prodej pozemků v Koberně – viz záměr prodeje
 TJ Sl. Rudoltice – změna financování z roku 2007
 Josef Škerko a Drahomíra Štrbíková – žádost o výměnu bytů
 manželé Rajnochovi, M. Kořínek a L. Řezníčková – výměna oken
Starostka seznámila přítomné se žádostí TJ Sl. Rudoltice o změnu financování z roku 2007,
zastupitelé projednali žádost o vzájemnou výměnu bytu, pro nepřijetí usnesení bude znovu
projednána na nejbližším zasedání a žádost o výměnu nájemníků oken.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
12/9-2008
změnu financování z roku 2007 v rozsahu dle projednávané žádosti TJ Sl.
Rudoltice
13/9-2008

výměnu bytů shodné velikosti dle společné žádosti pana Josefa Škerky a paní
Drahomíry Štrbíkové

Ad 5)
Záměr prodeje a prodej pozemků
Zastupitelé projednali zveřejněné záměry prodeje pozemků a vlastní prodej dle žádostí.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
14/9-2008
záměr prodeje pozemku na p.č. 9/1- zast.pl. o výměře 262 m2 v k.ú. Městys
Rudoltice a prodej za obvyklých podmínek dle žádosti manželů Duchoňových
a následný odkup pozemku, na kterém se nachází chodník za stejných
podmínek
15/9-2008

záměr prodeje pozemků na p.č. p.č. 70/2-zahrada o výměře 50 m2,
70/3-louka o výměře 101 m2, 70/5-ost. pl. o výměře 1 800 m2, 70/8-zahrada o výměře
4 641 m 2, 11-zast. pl. o výměře 363 m2 a p.č. 72-zahrada o výměře 404 m2, vše v k.ú.
Koberno a prodej za obvyklých dle žádosti paní Marcely Bajgerové

Ad 6)
ZŠ a MŠ Sl. Rudoltice
Starostka seznámila přítomné s předloženým plnění rozpočtu školy za IV Q roku 2007,
s výsledkem hospodaření školy, s inventarizací majetku a s návrhem k vyřazení nepotřebného
majetku a s žádostí o navýšení rozpočtu školy pro rok 2008.
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Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
16/9-2008
plnění rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sl. Rudoltice za IV. čtvrtletí roku
2007,
výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sl. Rudoltice za rok 2007
a dokrytí ztráty z fondu rezerv dle předloženého materiálu,
inventarizaci majetku obce svěřeného příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sl. Rudoltice
k 31.1.2007

ZO schvaluje:
17/9-2008
návrh k vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sl.
Rudoltice a jeho likvidaci v souladu s vyhláškou o nakládání s odpady,
navýšení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sl. Rudoltice v členění dle
projednávaného materiálu

Ad 7)
Bytové hospodářství obce
Starostka informovala o vydaném rozsudku okresního soudu ve věci vyklizení bytu.
Zastupitelé projednali návrhy dodatků k pravidlům pro přidělování bytů a k nájemní smlouvě,
týkající se poskytnutí slevy na nájmu v případě zhodnocení bytu.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:

18/9-2008

informaci o vydání Rozsudku okresního soudu v Bruntále, pobočka Krnov ve
věci podané žaloby na vyklizení bytu v listopadu 2006

ZO schvaluje:
19/9-2008
Dodatek č. 1 k Pravidlům pro přidělování bytů v majetku obce a Dodatek č. 1
ke Smlouvám o nájmu bytu ve znění projednávaného materiálu
Ad 8)
Inventarizace majetku obce k 31.12.2007
Starostka přeložila k projednání zprávu hlavní inventarizační komise o inventarizaci majetku
obce ke dni 31.12.2007, návrh k vyřazení nepotřebného majetku a návrh k odpisu
nevymahatelných pohledávek z bytových nájmů.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
20/9-2008
Zprávu hlavní inventární komise o provedené inventarizaci majetku obce
k 31.1.2007 a návrh k vyřazení nepotřebného majetku likvidací v souladu
s vyhláškou o nakládání s odpady dle předloženého materiálu
21/9-2008

odpis nevymahatelných pohledávek obce ke dni 29.2.2008 ve výši 27 676,-- Kč
z důvodu úmrtí nájemnice a neznámého pobytu nájemníka

Ad 9)








Podané žádosti o dotace
Dokrytí povodňových škod – podáno ke KÚ Moravskoslezského kraje
Povodňové škody na MK Koberno – podáno k Ministerstvu pro místní
rozvoj
Zateplení budovy ZŠ a MŠ – podáno ke Státnímu fondu životního prostředí
Rekonstrukce elektroinstalace – podáno Moravskoslezskému kraji PRV
Rekonstrukce veř. osvětlení - podáno Moravskoslezskému kraji PRV
prostřednictvím Mikroregionu Krnovsko
Příprava projektu modernizace školy
návrh smlouvy k podání žádosti o dotaci na likvidaci povodňových škod na
vodní nádrži ve Víně a na rybníku v zámeckém parku
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Starostka informovala o podaných žádostech o dotace, o připravovaných smlouvách
a o přípravě dalších žádostí
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
22/9-2008
podané žádosti o dotace a přípravu projektu modernizace vybavení školy
ZO schvaluje:
23/9-2008
přijetí mimořádné dotace ve výši 150 000,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na úhradu přímých nákladů na odstranění povodňových škod z 6.9.2007
24/9-2008

uzavření smlouvy na dodávku služeb – Podání žádosti o dotaci na modernizaci
vybavení ZŠ a MŠ se společností HRAT s r.o., Třinec

25/9-2008

uzavření smlouvy na dodávku služeb – Podání žádosti o dotaci na odstranění
povodňových škod na vodní nádrži ve Víně a na rybníku v zámeckém parku
s firmou Ing. Damaška ve znění projednávaného materiálu

Ad 10)






Výběrová řízení
záznam z VŘ na obsazení volného pracovního místa
záznam z poptávacího řízení na dodávku služeb – zalesnění holiny
záznam z poptávacího řízení na opravu povodňových škod na místních
komunikacích
příprava VŘ na opravu povodňových škod na místní komunikaci Koberno
VŘ na realizaci projektu zateplení budovy školy – firma Tedeas

Starostka seznámila přítomné s uzavřenými smlouvami dle záznamů z proběhů řízení a o
přípravě výběrových řízení.
Návrh usnesení
26/9-2008
zadávací podmínky pro vyhlášená výběrová či poptávací řízení dle
projednávaného materiálu
ZO ukládá:
27/9-2008
starostce obce uzavření smlouvy na dodávky služeb dle nejvýhodnější nabídky
a předložení záznamu o výběru na nejbližším zasedání
Ad 11)

Různé
 Sociální fond – čerpání za rok 2007, rozpočet na rok 2008
 dopis autorky knihy Odrobinky
 kalendář akcí na rok 2008
 příprava projektů na obnovení cest do Polska
Starostka informovala o čerpání sociálního fondu za rok 2007 a o rozpočtu fondu na rok 2008.
Přítomným byl přečten dopis autorky knihy Odrobinky, darovaná kniha bude umístěna do
místní knihovny a autorce bude zaslán děkovný dopis. Zastupitelé neměli doplňující
připomínky k návrhu kalendáře akcí na rok 2008. Starostka seznámila přítomné
s připravovanými projekty k obnovení cest do Polska a s návrhem žádosti o pronájem
pozemků v Pelhřimovech od PF ČR.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
28/9-2008
čerpání sociálního fondu zaměstnanců obce za rok 2007 a rozpočet na rok 2008
29/9-2008

dopis autorky knihy Odrobinky
kalendář akcí na rok 2008
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přípravu projektů na obnovu cest do Polska
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
30/9-2008
podání žádosti k PF ČR Bruntál o pronájem pozemkům p.č. 124/2-zahrady o
2
výměře 447 m , p.č. 937 – ost. pl. o výměře 253 m2, p.č. 749/2-ost.pl. o výměře 163 m2 a na
p.č. 55-zast. pl. o výměře 89 m2, vše v k.ú. Pelhřimovy
 stanovení počtu sezónních zaměstnanců na VPP na rok 2008
 členové výjezdové jednotky SDH obce
 informace o prodeji zámku
Zastupitelé stanovili počet vytvořených míst pro veřejně prospěšné práce, byli seznámeni se
seznamem členů výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů a vyslechli si zprávu
starostky o prodeji zámku.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
31/9-2008
počet sezónních zaměstnanců na VPP pro rok 2008 na 10
ZO bere na vědomí:
32/9-2008
seznam členů výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce pro rok
2008
33/9-2008

zprávu starostky ve věci prodeje zámku dle projednávaného materiálu

ZO ukládá:
34/9-2008
starostce obce právní konzultaci ve věci prodeje zámku dle zveřejněné veřejné
soutěže
 Myslivecké sdružení Slezské Rudoltice – žádost o slevu úhrady energií
 ukončení služby rozvozu zboží v osadě Koberno
 dodržování vyhlášky o nakládání s odpady
 Sdružení místních samospráv – stanovení výše příspěvku
Zastupitelé projednali žádost Mysliveckého sdružení Slezské Rudoltice o slevu úhrady
elektrické energie za výpůjčku budovy bývalé školy, přítomní byli seznámeni s ukončením
služby zásobování v osadě Koberno a o nezájmu občanů dle provedené ankety o tuto službu.
Starostka předložila zprávu o nakládání s odpady, ze které vyplývá nedostatečné třídění
odpadů hlavně u občanů bydlících v bytových domech. Zastupitelé projednali výši členských
příspěvků pro Sdružení místních samospráv ČR.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
35/9-2008
snížení úhrady nákladů elektrické energie pro Myslivecké sdružení Slezské
Rudoltice o částku 2 320,-- Kč.
ZO bere na vědomí:
36/9-2008
ukončení služby zásobování potravinami obyvatel osady Koberno z důvodu
ukončení smlouvy a dalšího nezájmu občanů dle provedené ankety
upozornění starostky o nedodržování vyhlášky o nakládání s odpady
ZO schvaluje:
37/9-2008

členský příspěvek Sdružení místních samospráv ČR na rok 2008 ve výši
1 641,-- Kč
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Diskuse:
Vladimír Bílek:
připomínka k dodatku k pravidlům pro přidělování bytů –
nájemníci bez úspor nebudou mít možnost využít této nabídky, navrhuje, aby obec využila
dotačních titulů.
Dotační tituly na takové projekty nejsou pro obce vyhlášeny, nájemníci mají možnost využití
půjček a stavebního spoření.
Milena Rajnochová
připomínka k obecnímu rozhlasu, není slyšet v bytě.
Obecní rozhlas je venkovní, pokud mají občané zájem je možné zakoupení domácího
přijímače.
Věra Juroková
připomínka k častému vypínání veřejného osvětlení.
Veřejné osvětlení je v havarijním stavu, postupně dochází k jeho rekonstrukci.

Zapsala 27.2.2008

Jitka Pargačová

Martina Jalamasová
starostka obce

Jaroslav Strýček
místostarosta obce
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Příloha

přijatá usnesení

Usnesení ZO Slezské Rudoltice přijata dne 27.2.2008
ZO schvaluje:
1/9-2008
Program zasedání a ověřovatele zápisu dle předloženého materiálu
pro
5
2/9-2008
pro

Rozpočtové opatření obce č. 1/2008 v členění dle projednávaného materiálu
5

3/9-2008

Návrh smlouvy o nájmu zařízení sloužícího k zásobování pitnou vodou dle
projednávaného materiálu
5

pro

ZO bere na vědomí:
4/9-2008
zvýšení ceny vodného a stočného k 1.1.2008,
úhradu splátek za rok 2005 a 2006 obcí Bohušov dle dohody o uznání závazku
pro
5
ZO schvaluje:
5/9-2008
podání žádosti k PF ČR Bruntál o bezúplatný převod pozemků na p.č. 65/3zast. pl. o výměře 237 m2, v k.ú. Městys Rudoltice a pozemku na p.č. 887 – ost.
pl., o výměře 2 021 m2 v k.ú. Koberno
pro
5
ZO bere na vědomí:
6/9-2008
pro

postup vyřizování předložených žádostí o vrácení bytu a pokusu o smír pana
Ivana Pittery
5

ZO schvaluje:
7/9-2008
umístění satelitní antény na užívaný anténní stožár na střeše bytového domu
č.p. 7 dle žádosti pana Aloise Krčmy
pro
0
proti
4
zdržel se
1 (Rajnochová)
ZO bere na vědomí:
8/9-2008
upozornění na neužívané byty v domě č.p. 17 a doporučuje nájemnici paní
Miladě Mavropulosové k zamezení šíření plísně v bytě doplnit vytápění
elektrickými přímotopy zdrojem tepla na pevná paliva
pro
5
9/9-2008
pro

upozornění nájemnic z bytového domu č.p. 17 na chování nájemnice, které je
v rozporu s Domovním řádem a upozornění zaslané nájemnici
5

ZO neschvaluje:
10/9-2008
umístění satelitní antény na stěnu bytového domu č.p. 7 dle žádosti pana
Vladimíra Bílka a doporučuje její umístění na střechu hospodářské budovy po
její opravě
pro
5
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ZO ukládá:
11/9-2008
starostce obce posouzení ořezu či odstranění tújí na náměstí
pro
5
ZO schvaluje:
12/9-2008
změnu financování z roku 2007 v rozsahu dle projednávané žádosti TJ Sl.
Rudoltice
pro
5
13/9-2008
pro

2

výměnu bytů shodné velikosti dle společné žádosti pana Josefa Škerky a paní
Drahomíry Štrbíkové
1 (Rajnochová)
proti
2 (Strýček, Zemba) zdržel se

pro

záměr prodeje pozemku na p.č. 9/1- zast.pl. o výměře 262 m2 v k.ú. Městys
Rudoltice a prodej za obvyklých podmínek dle žádosti manželů Duchoňových
a následný odkup pozemku, na kterém se nachází chodník za stejných
podmínek
5

15/9-2008

záměr prodeje pozemků na p.č. p.č. 70/2-zahrada o výměře 50 m2,

14/9-2008

70/3-louka o výměře 101 m2, 70/5-ost. pl. o výměře 1 800 m2, 70/8-zahrada o výměře
4 641 m 2, 11-zast. pl. o výměře 363 m2 a p.č. 72-zahrada o výměře 404 m2, vše v k.ú.
Koberno a prodej za obvyklých dle žádosti paní Marcely Bajgerové

pro

5

ZO bere na vědomí:
16/9-2008
plnění rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sl. Rudoltice za IV. čtvrtletí roku
2007,
výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sl. Rudoltice za rok 2007
a dokrytí ztráty z fondu rezerv dle předloženého materiálu,
inventarizaci majetku obce svěřeného příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sl. Rudoltice
k 31.12.2007

pro

5

ZO schvaluje:
17/9-2008
návrh k vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sl.
Rudoltice a jeho likvidaci v souladu s vyhláškou o nakládání s odpady,
navýšení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sl. Rudoltice v členění dle
projednávaného materiálu

pro

5

ZO bere na vědomí:

18/9-2008
pro

informaci o vydání Rozsudku okresního soudu v Bruntále, pobočka Krnov ve
věci podané žaloby na vyklizení bytu v listopadu 2006
5

ZO schvaluje:
19/9-2008
Dodatek č. 1 k Pravidlům pro přidělování bytů v majetku obce a Dodatek č. 1
ke Smlouvám o nájmu bytu ve znění projednávaného materiálu
pro
5
20/9-2008

pro

Zprávu hlavní inventární komise o provedené inventarizaci majetku obce
k 31.12.2007 a návrh k vyřazení nepotřebného majetku likvidací v souladu
s vyhláškou o nakládání s odpady dle předloženého materiálu
5
10

21/9-2008
pro

odpis nevymahatelných pohledávek obce ke dni 29.2.2008 ve výši 27 676,-- Kč
z důvodu úmrtí nájemnice a neznámého pobytu nájemníka
5

ZO bere na vědomí:
22/9-2008
podané žádosti o dotace a přípravu projektu modernizace vybavení školy
pro
5
ZO schvaluje:
23/9-2008
přijetí mimořádné dotace ve výši 150 000,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na úhradu přímých nákladu na odstranění povodňových škod ze dne
6.9.2007
pro
5
24/9-2008
pro
25/9-2008

pro
26/9-2008
pro

uzavření smlouvy na dodávku služeb – Podání žádosti o dotaci na modernizaci
vybavení ZŠ a MŠ se společností HRAT s r.o., Třinec
5
uzavření smlouvy na dodávku služeb – Podání žádosti o dotaci na odstranění
povodňových škod na vodní nádrži ve Víně a na rybníku v zámeckém parku
s firmou Ing. Damaška ve znění projednávaného materiálu
5
zadávací podmínky pro vyhlášená výběrová či poptávací řízení dle
projednávaného materiálu
5

ZO ukládá:
27/9-2008
starostce obce uzavření smlouvy na dodávky služeb dle nejvýhodnější nabídky
a předložení záznamu o výběru na nejbližším zasedání
pro
5
ZO bere na vědomí:
28/9-2008
čerpání sociálního fondu zaměstnanců obce za rok 2007 a rozpočet na rok 2008
pro
5
29/9-2008

pro

dopis autorky knihy Odrobinky
kalendář akcí na rok 2008
přípravu projektů na obnovu cest do Polska
5

ZO schvaluje:
30/9-2008
podání žádosti k PF ČR Bruntál o pronájem pozemkům p.č. 124/2-zahrady o
2
výměře 447 m , p.č. 937 – ost. pl. o výměře 253 m2, p.č. 749/2-ost.pl. o výměře 163 m2 a na
p.č. 55-zast. pl. o výměře 89 m2, vše v k.ú. Pelhřimovy
pro
5
31/9-2008
pro

počet sezónních zaměstnanců na VPP pro rok 2008 na 10
5

ZO bere na vědomí:
32/9-2008
seznam členů výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce pro rok
2008
pro
5
33/9-2008
pro

zprávu starostky ve věci prodeje zámku dle projednávaného materiálu
5
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ZO ukládá:
34/9-2008
starostce obce právní konzultaci ve věci prodeje zámku dle zveřejněné veřejné
soutěže
pro
5
ZO schvaluje:
35/9-2008
snížení úhrady nákladů elektrické energie pro Myslivecké sdružení Slezské
Rudoltice o částku 2 320,-- Kč.
pro
5
ZO bere na vědomí:
36/9-2008
ukončení služby zásobování potravinami obyvatel osady Koberno z důvodu
ukončení smlouvy a dalšího nezájmu občanů dle provedené ankety
upozornění starostky o nedodržování vyhlášky o nakládání s odpady
pro
5
ZO schvaluje:
37/9-2008
členský příspěvek Sdružení místních samospráv ČR na rok 2008 ve výši
1 641,-- Kč
pro
5

Ověřovatelé zápisu
Romana Rajnochová

Libor Švehla
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