Zápis a přijatá usnesení z 8. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice
ze dne 3.12.2007
Přítomni:
Omluveni:
Zapisovatelka:
Ověřovatelé zápisu:
Předkladatel návrhů usnesení:

dle prezenční listiny
Bronislav Kostiha
Jitka Pargačová
Oldřich Křemen, Jaroslav Strýček
Martina Jalamasová

Veřejné zasedání zahájila starostka v 17:00 hodin, kontrolou usnesení uložených minulým
zasedáním bylo zjištěno splnění uložených úkolů, zasedání se zúčastnilo 6 občanů.
Program:
1. Rozpočtové opatření obce č. 5/2007
2. Rozpočet obce na rok 2008, rozpočtový výhled 2009-2029
3. Žádosti občanů a organizací:
 Mgr. Eleni Pašasová –žádost o vyjádření k ceně pozemků
 L. a J. Duchoňovi – kompenzace a prodej – chodník
 E. Johnová – stanovisko ke zřízení elektrického vytápění v nájemním bytě
 Hnutí DUHA Jeseníky – žádost o slevu ubytování dělníků
 D. Plešnerová – výpůjčka stolů a židlí
 I. Škerková – mimořádné přidělení bytu 1+1
 TJ Sl. Rudoltice – příspěvek na zakoupení hracího stolu pro stolní tenis
4. Záměr prodeje a prodej pozemků – p.č 1483/1 - ost. pl. o výměře 272 m2 (Kostelníkovi)
a na p.č. 1483/2 – ost. pl. o výměře 70 m2 (Odvršovi) – obě v k.ú. Ves Rudoltice
5. KÚ MSK – neinvestiční výdaje na výjezdy JSDHO (3 800,-- Kč výjezdy mimo okrsek)
6. PF ČR – podání žádosti o převod pozemku na p.č. 34, p.č. 101/10 obě v k.ú. Městys
Rudoltice
7. Jmenování členů komise pro VŘ na opravu místní komunikace v Koberně
8. Příspěvek pro stravování důchodců obce, zaměstnanců obce a uvolněného zastupitele,
cena stravenky od. 1.1.2008
9. Inventarizace majetku obce – příkaz starostky a složení komisí
10. Pořadníky na byty pro I. pololetí 2008
11. Různé:
 Výsadba zeleně (Agentura pro ochranu přírody)
 úprava vodního toku Lužná (Zemědělská vodohospodářská správa)
 oprava opěrné zdi vodního toku u silnice v roce 2008 (Správa silnic MSK)
 zápis z obsazení místa knihovnice
 MMR – odpověď na dopis Sdružení obcí Osoblažska
 odměny členům výborů a komisí
 stanovení ceny – sloupy zrušeného rozhlasu
 ZŠ a MŠ – odpisový plán
 VH Mikroregionu Krnovsko, návrhy rozpočtů MRK a DSO –VODA
 Stanovení výše poplatku pro smluvní partnery za zapojení do systému nakládání
s odpady
 Stanovení výše paušálního poplatku za výpůjčku místností v bývalé škole pro
soukromé účely občanů
 Ústní žádost pan Nojzera – snížení nájmu v případě investice do výměny oken
 Pozvánka na akce pořádané pro veřejnost
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Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/8-2007
program zasedání ZO
Ad 1)
Rozpočtové opatření obce č. 5/2007
Zastupitelé projednali předložené rozpočtové opatření obce.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
2/8-2007
rozpočtové opatření obce č. 5/2007 v členění dle přílohy č 1. projednávaného
materiálu
Ad2)
Rozpočet obce na rok 2008, rozpočtový výhled 2009-2029
Zastupitelé projednali předložený návrh rozpočtu obce na rok 2008 a rozpočtový výhled na
dobu splácení návratné finanční výpomoci použité při výstavbě III. etapy skupinového
vodovodu Osoblažsko.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/8-2007
rozpočet obce na rok 2008 v členění dle přílohy č. 2 projednávaného materiálu
Ad 3)
Žádosti občanů a organizací:
 Mgr. Eleni Pašasová –žádost o vyjádření k ceně pozemků
 Libuše a Josef Duchoňovi – kompenzace a prodej – chodník
Starostka předložila doručené žádosti občanů a organizací. Zastupitelé projednali žádost Mgr.
Pašasové o vyjádření k ceně pozemku, na kterém se nachází chodník pro veřejnost a potvrzují
postup při legalizaci této stavby – cena pozemků vychází z odhadní ceny, odhad bude
zpracován až v případě ochoty prodeje zmíněného pozemku. V případě manželů
Duchoňových dojde k narovnání majetkových vztahů záměrem koupě pozemků, na kterých se
chodník nachází, zároveň bude zveřejněn záměr prodeje pozemku v majetku obce, který je
užíván jako zahrada jmenovaných. Zastupitelé potvrdili neschválení záměru prodeje pozemku
na p.č. 257 v k.ú. Městys Rudoltice.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
4/8-2007
postup vedoucí k legalizaci stavby chodníku na cizím pozemku
 Eva Johnová – stanovisko ke zřízení elektrického vytápění v nájemním bytě
 Hnutí DUHA Jeseníky – žádost o slevu ubytování dělníků
 Despina Plešnerová – výpůjčka stolů a židlí
Zastupitele projednali předložené žádosti, v případě slevy o ubytování dělníků se jedná
o záchranné práce na gotickém kostele v Pelhřimovech
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
5/8-2007
se zřízením elektrického vytápění v nájemním bytě dle žádosti paní Evy
Johnové na náklady nájemce za podmínek podání ohlášení stavebních úprav místně
příslušnému stavebnímu úřadu
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Návrh usnesení
ZO schvaluje:
6/8-2007
slevu na ubytování dělníků pracujících na záchraně kostela v Pelhřimovech na
částku 100,-- Kč na 1 den pobytu
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
7/8-2007
bezúplatnou výpůjčku 2 ks restauračních stolů a 10 ks židlí na dobu neurčitou
dle žádosti paní Despiny Plešnerové
 Iva Škerková – mimořádné přidělení bytu 1+1
Starostka seznámila přítomné s opakovanou žádostí o mimořádné přidělení bytu 1+1.
Žadatelka podala také řádnou žádost na byt této velikosti, pro porušení pravidel pro
přidělování bytů bude zařazena do pořadníku na výjimky.
Návrh usnesení
ZO neschvaluje:
8/8-2007
mimořádné přidělení bytu 1+1 dle žádosti paní Ivy Škerkové
 TJ Sl. Rudoltice – příspěvek na zakoupení stolu pro stolní tenis
Zastupitelé projednali žádost o příspěvek na zakoupení stolu a rozhodli o podpoře formou
nepeněžního plnění – darování železného šrotu uloženého ve dvoře obecního úřadu a na
shromaždišti odpadů.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
9/8-2007
poskytnutí příspěvku TJ na zakoupení stolu formou darování železného šrotu
k prodeji ve Sběrných surovinách Boček Krnov
Ad 4)
Záměr prodeje a prodej pozemků
Starostka seznámila přítomné s rozdělení pozemku dle žádosti projednávané v minulosti,
záměr prodeje byl řádně zveřejněn a nebyly vůči němu vzneseny připomínky, náklady na
zpracování geometrického plánu budou uhrazeny žadateli dohodnutým poměrem.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
10/8-2007
Záměr prodeje pozemku na p.č. 1483/1-ost. plocha o výměře 272 m2 v k.ú.
Ves Rudoltice a prodej manželům Kostelníkovým, bytem Slezské Rudoltice 119, PSČ 793 97
za obvyklých podmínek
11/8-2007
Záměr prodeje pozemku na p.č. 1483/2-ost. plocha o výměře 70 m2 v k.ú. Ves
Rudoltice a prodej paní Pavlíně Odvršové, bytem A. Gavlase 58/3, 703 00 Ostrava, za
obvyklých podmínek

Ad 5)
KÚ MSK
Starostka předložila návrh smlouvy o dotaci na neinvestiční výdaje na výjezdy jednotky
dobrovolných hasičů mimo hasební obvod ve výši 3 800,-- Kč.

3

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
12/8-2007
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce
2007 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Slezské Rudoltice, v celkové výši Kč
3 800,-Ad 6)
PF ČR
Starostka informovala o možnosti podání žádosti o bezúplatný převod pozemku na p.č. 34,
p.č. 101/10 obě v k.ú. Městys Rudoltice
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
13/8-2007
podání žádosti o bezúplatný převod pozemků na p.č. 34, p.č. 101/10, obě v k.ú.
Městys Rudoltice k Pozemkovému fondu ČR, územní pracoviště Bruntál
Ad 7)
Jmenování členů komise pro výběrové řízení
V případě přiznání dotace na povodňové škody na místní komunikaci v Koberně bude
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele.
Návrh usnesení
ZO jmenuje:
14/8-2007
za členy pro výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce místní komunikace
v osadě Koberno v případě získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj M. Jalamasovou,
B. Kostihu, P. Pargače, J. Strýčka a L. Švehlu
Ad 8)
Příspěvek na stravování
Zastupitelé projednali poskytování příspěvku na stravování důchodců obce, zaměstnanců obce
a uvolněného zastupitele a byli seznámeni s kalkulací ceny obědů pro cizí strávníky od.
1.1.2008, která je ve výši 54,-- Kč
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
15/8-2007
příspěvek na stravování pro důchodce obce, zaměstnance obce s úvazkem
minimálně 0,5 a zastupitele uvolněného pro výkon starosty ve výši 50% nákladů dle kalkulace
ceny oběda pro cizí strávníky
Ad 9)
Inventarizace majetku obce
Starostka předložila příkaz k provedení inventarizace majetku obce a předložila návrh složení
inventarizačních komisí.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
16/8-2007
příkaz starostky obce k provedení inventarizace majetku obce ke dni
31.12.2007
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
17/8-2007
složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku obce dle přílohy č. 3
projednávaného materiálu
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Ad 10)
Pořadníky na byty pro I. pololetí 2008
Starostka s referentem bytového hospodářství předložili k projednání seznam žadatelů o byty
v majetku obce a předložili návrh pořadníků pro I. pololetí roku 2008.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
18/8-2007
pořadníky na byty pro I. pololetí roku 2008 dle přílohy č.4 projednávaného
materiálu.
Ad 11)
Různé:
 výsadba zeleně
 úprava vodního toku Lužná
 oprava opěrné zdi vodního toku u silnice v roce 2008 (Správa silnic MSK)
Starostka seznámila přítomné s realizací výsadby zeleně provedené Agenturou pro ochranu
přírody, o provádění čištění vodního toku Lužná, kterou prování správce toku - Zemědělská
vodohospodářská správa a o připravované opravě opěrné zdi u státní komunikace vedoucí
přes obec (od budovy Policie ČR po most u obecního úřadu). Při této investiční akci bude
nutné zrekonstruovat most u požární nádrže, čímž dojde k zabezpečení požární nádrže proti
vylití vody při mimořádných událostech. Akce nebude financována z rozpočtu obce a po její
realizaci provede správce komunikace také rekonstrukci vozovky. Prostředky na projektovou
dokumentaci pro rekonstrukci mostu jsou rozpočtovány. Po dobu rekonstrukce bude zajištěna
objížďka po místních komunikacích, kde bude po poradě s odborem dopravy MěÚ Krnov
upravena tonáž.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
19/8-2007
realizaci výsadby zeleně v souladu s ÚPD obce, čištění vodního toku Lužná
v letošním a příštím roce a plánovanou rekonstrukci opěrné zdi u státní silnice přes obec
včetně rekonstrukce mostu u PČR
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
20/8-2007
uzavření smlouvy o dílo k vypracování projektové dokumentace pro územní
řízení, stavební řízení a realizaci stavby rekonstrukce mostu u PČR k místní komunikaci
s projektovou kanceláří Ing. Dybal, Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí
21/8-2007
objížďku obce po místních komunikacích po dobu rekonstrukce opěrné zdi
a státní silnice přes obec
 zápis z obsazení místa knihovnice
 MMR – odpověď na dopis Sdružení obcí Osoblažska
Přítomní byli seznámeni se zápisem z výběrového řízení na obsazení místa knihovnice
a s odpovědí z Ministerstva pro místní rozvoj na dopis Sdružení obcí Osoblažska.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
22/8-2007
zápis z výběrového řízení na obsazení místa knihovnice v místní knihovně
a odpověď z Ministerstva pro místní rozvoj na žádost Sdružení obcí Osoblažska

5

 Finanční dary členům výborů a komisí za činnost
Předsedové výborů předložili zprávy o činnosti za rok 2007 a starostka předložila návrh
finančních darů předsedům výborů a členům výborů a zastupitelstva.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
23/8-2007
Zprávy o činnosti výborů obce
ZO schvaluje:
24/8-2007
poskytnutí finančního daru členům výborů a členům zastupitelstva obce dle
přílohy č. 5 projednávaného materiálu.
 stanovení ceny – sloupy zrušeného rozhlasu
Zastupitelé projednali cenu za dřevěné sloupy s betonovými patkami ze zrušeného veřejného
rozhlasu pro zájemce z řad občanů. Sloupy budou prodány jako stavební materiál,
s upozorněním, že je nelze použít jako palivové dříví.
Návrh usnesení
ZO stanoví:
25/8-2007
cenu za 1 kus vyřazeného sloupu veřejného rozhlasu na částku 50,-- Kč
a 100,-- Kč za 1 kus betonové patky.
 ZŠ a MŠ – odpisový plán
Zastupitelé projednali předložený plán příspěvkové organizace na odpis pořízených
elektrických kamen.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
26/8-2007
odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice dle přílohy
č. 6 předloženého materiálu
 VH Mikroregionu Krnovsko, návrhy rozpočtů MRK a DSO –VODA
Starostka seznámila přítomné s návrhy rozpočtů Mikroregionu Krnovsko a Dobrovolného
svazku obcí – VODA na rok 2008 a pozvala přítomné na jednání valné hromady MRK
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
27/8-2007
zveřejněné návrhy rozpočtů Mikroregionu Krnovsko a Dobrovolného svazku
obcí – VODA a pozvánku na jednání Valné hromady mikroregionu Krnovsko
 Stanovení výše poplatku za zapojení do systému nakládání s odpady
Zastupitelé projednali zvýšení poplatku pro zapojení podnikatelů do systému nakládání
s odpady na rok 2008.
Návrh usnesení
ZO stanoví:
28/8-2007
výši ročního poplatku za zapojení smluvních partnerů do systému nakládání
s odpady v obci Slezské Rudoltice na částku 150,-- Kč pro rok 2008
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 Stanovení výše paušálního poplatku za výpůjčku místností v bývalé škole pro
soukromé účely občanů
Starostka navrhla stanovit výši paušálního poplatku za výpůjčku místností v bývalé školy pro
soukromé účely občanů od února 2008.
Návrh usnesení
ZO stanoví:
29/8-2007
výši denní paušální platby za užívání prostor v bývalé škole na částku
300,-- Kč
 Ústní žádost pan Nojzera – snížení nájmu v případě investice do výměny oken
v nájemním bytě ve výši nad 20 000,-- Kč
Starostka předložila ústní žádost nájemce bytu a zastupitelé projednali možnost případné
slevy z nájmu bytu v případě investice nájemce ve výši nad 20 000,-- Kč.
Návrh usnesení
ZO ukládá:
30/8-2007
Starostce obce zpracovat návrh smlouvy o snížení nájemného v případě
investice do bytu v majetku obce ve výši nad 20 000,-- Kč
Diskuse:
Paní Bílková:
dotaz na opravu hospodářských budov, které nahrazují sklepy u domů
č.p. 7,8 a 9 – nefunkční elektroinstalace, z důvodu zatékání střechou.
Oprava střechy je rozpočtována na rok 2008, oprava elektroinstalace bude provedena po
opravě střechy.
připomínka k bezdrátovému rozhlasu, který není dobře slyšet v bytech
Paní Kopečková:
na náměstí.
Bezdrátový rozhlas je prozatím ve zkušebním provozu, kdy se shromažďují připomínky k jeho
provozu. Zhotovitel provede seřízení po ukončení zkušebního provozu – do konce roku 2007.

Zapsala 3.12.2007:

Jitka Pargačová

Martina Jalamasová
starostka obce

Jaroslav Strýček
místostarosta obce

Příloha:
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přijatá usnesení

Usnesení přijatá na 8. zasedání ZO Slezské Rudoltice ze dne 3.12.2007
ZO schvaluje:
1/8-2007
program zasedání ZO
pro
8
2/8-2007
materiálu
pro

rozpočtové opatření obce č. 5/2007 v členění dle přílohy č 1. projednávaného

3/8-2007
pro

rozpočet obce na rok 2008 v členění dle přílohy č. 2 projednávaného materiálu
8

8

ZO bere na vědomí:
4/8-2007
postup vedoucí k legalizaci stavby chodníku na cizím pozemku
pro
8
ZO souhlasí:
5/8-2007
se zřízením elektrického vytápění v nájemním bytě dle žádosti paní Evy
Johnové na náklady nájemce za podmínek podání ohlášení stavebních úprav místně
příslušnému stavebnímu úřadu
pro
8
ZO schvaluje:
6/8-2007
slevu na ubytování dělníků pracujících na záchraně kostela v Pelhřimovech na
částku 100,-- Kč na 1 den pobytu
pro
8
7/8-2007
bezúplatnou výpůjčku 2 ks restauračních stolů a 10 ks židlí na dobu neurčitou
dle žádosti paní Despiny Plešnerové
pro
8
ZO neschvaluje:
8/8-2007
mimořádné přidělení bytu 1+1 dle žádosti paní Ivy Škerkové
pro
7
zdržel se
1 (R. Rajnochová)
ZO schvaluje:
9/8-2007
poskytnutí příspěvku TJ na zakoupení stolu formou darování železného šrotu
k prodeji ve Sběrných surovinách Boček Krnov
pro
8
10/8-2007
Záměr prodeje pozemku na p.č. 1483/1-ost. plocha o výměře 272 m2 v k.ú.
Ves Rudoltice a prodej manželům Kostelníkovým, bytem Slezské Rudoltice 119, PSČ 793 97
za obvyklých podmínek
pro
8
11/8-2007
Záměr prodeje pozemku na p.č. 1483/2-ost. plocha o výměře 70 m2 v k.ú. Ves
Rudoltice a prodej paní Pavlíně Odvršové, bytem A. Gavlase 58/3, 703 00 Ostrava, za
obvyklých podmínek
pro
8
8

ZO schvaluje:
12/8-2007
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce
2007 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Slezské Rudoltice, v celkové výši Kč
3 800,-pro
8
13/8-2007
podání žádosti o bezúplatný převod pozemků na p.č. 34, p.č. 101/10, obě v k.ú.
Městys Rudoltice k Pozemkovému fondu ČR, územní pracoviště Bruntál
pro
8
ZO jmenuje:
14/8-2007
za členy pro výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce místní komunikace
v osadě Koberno v případě získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj M. Jalamasovou,
B. Kostihu, P. Pargače, J. Strýčka a L. Švehlu
pro
8
ZO schvaluje:
15/8-2007
příspěvek na stravování pro důchodce obce, zaměstnance obce s úvazkem
minimálně 0,5 a zastupitele uvolněného pro výkon starosty ve výši 50% nákladů dle kalkulace
ceny oběda pro cizí strávníky
pro
8
ZO bere na vědomí:
16/8-2007
příkaz starostky obce k provedení inventarizace majetku obce ke dni
31.12.2007
pro
8
ZO schvaluje:
17/8-2007
složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku obce dle přílohy č. 3
projednávaného materiálu
pro
8
18/8-2007
materiálu.
pro

pořadníky na byty pro I. pololetí roku 2008 dle přílohy č.4 projednávaného
8

ZO bere na vědomí:
19/8-2007
realizaci výsadby zeleně v souladu s ÚPD obce, čištění vodního toku Lužná
v letošním a příštím roce a plánovanou rekonstrukci opěrné zdi u státní silnice přes obec
včetně rekonstrukce mostu u PČR
pro
8
ZO schvaluje:
20/8-2007
uzavření smlouvy o dílo k vypracování projektové dokumentace pro územní
řízení, stavební řízení a realizaci stavby rekonstrukce mostu u PČR k místní komunikaci
s projektovou kanceláří Ing. Dybal, Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí
pro
8

9

ZO schvaluje:
21/8-2007
objížďku obce po místních komunikacích po dobu rekonstrukce opěrné zdi
a státní silnice přes obec
pro
8
ZO bere na vědomí:
22/8-2007
zápis z výběrového řízení na obsazení místa knihovnice v místní knihovně
a odpověď z Ministerstva pro místní rozvoj na žádost Sdružení obcí Osoblažska
pro
8
23/8-2007
pro

Zprávy o činnosti výborů obce
8

ZO schvaluje:
24/8-2007
poskytnutí finančního daru členům výborů a členům zastupitelstva obce dle
přílohy č. 5 projednávaného materiálu.
pro
8
ZO stanoví:
25/8-2007
cenu za 1 kus vyřazeného sloupu veřejného rozhlasu na částku 50,-- Kč
a 100,-- Kč za 1 kus betonové patky.
pro
8
ZO schvaluje:
26/8-2007
odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice dle přílohy
č. 6 předloženého materiálu
pro
8
ZO bere na vědomí:
27/8-2007
zveřejněné návrhy rozpočtů Mikroregionu Krnovsko a Dobrovolného svazku
obcí – VODA a pozvánku na jednání Valné hromady mikroregionu Krnovsko
pro
8
ZO stanoví:
28/8-2007
výši ročního poplatku za zapojení smluvních partnerů do systému nakládání
s odpady v obci Slezské Rudoltice na částku 150,-- Kč pro rok 2008
pro
8
29/8-2007
300,-- Kč
pro

výši denní paušální platby za užívání prostor v bývalé škole na částku
8

ZO ukládá:
30/8-2007
Starostce obce zpracovat návrh smlouvy o snížení nájemného v případě
investice do bytu v majetku obce ve výši nad 20 000,-- Kč
pro
8

Ověřovatelé zápisu:

Oldřich Křemen
10

Jaroslav Strýček

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

77/2007
6.12.2007
27.12.2007
Martina Jalamasová
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