Zápis a přijatá usnesení 7. zasedání ZO Slezské Rudoltice
ze dne 27.9.2007
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
Oldřich Křemen, Petr Pargač
Zapisovatelka:
Jitka Pargačová
Ověřovatelé zápisu: Romana Rajnochová, Jaroslav Strýček
Návrhová komise pro přípravu usnesení: Martina Jalamasová, Libor Švehla
Veřejné zasedání zahájila starostka v 17:00 hodin, kontrolou usnesení z minulého zasedání
bylo zjištěno splnění uloženého úkolu, zasedání se zúčastnilo 9 občanů.
Program:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

žádosti obcí a organizací:
 Eva a Jiří Sobkovi – žádost o prodej pozemků na p.č. 44/2 a 1074/2, v k.ú.
Víno
 Petr Marek – žádost o prodej pozemku (lesa) na p.č. 228/1 v k.ú. Městys
Rudoltice
 Petr Marek – žádost o prodej dřeva nastojato
 Barbora Švrčinová – žádost o provedení stavebních úprav v nájemním bytě
 Jolana Tůmová – žádost o prodej pozemku na p.č. 916 v k.ú. Koberno
 Antonie Wytrzensová – žádost o prodej pozemku na p.č. 21/1, v k.ú. Koberno
 Barbora Barabášová – žádost o mimořádné přidělení bytu 1+1
 Petr Pargač – žádost o odstranění tisu na náměstí
záměr prodeje a prodej pozemků
 záměr prodeje a prodej pozemků na parcelách č. 44/2-stavební o výměře
211 m2 a na p.č. 1074/2-zahrada o výměře 429 m2, oba v k.ú. Víno
 záměr prodeje a prodej pozemku na p.č. 228/1-lesní půda o výměře 44 995 m2
v k.ú. Městys Rudoltice
 záměr prodeje a prodej pozemku na p.č. 21/1-zahrady o výměře 667 m2 v k.ú.
Koberno
 záměr prodeje a prodej pozemku na p.č. 916-ost. pl. o výměře 420 m2 v k.ú.
Koberno
ZŚ a MŠ Slezské Rudoltice
 Opatření k nápravě nedostatků
 odpisový plán příspěvkové organizace
 kalkulace stravného k 1.1.2008
 plnění rozpočtu k 30.6.2007
 Výroční zpráva školy
 Školský vzdělávací program
 zápis z obsazení pracovního místa
Státní fond životního prostředí – podání žádosti o dotaci na stavební úpravy školy a na
stavbu nového zdroje tepla
Bezdrátový obecní rozhlas – zápis z výběru dodavatele, Smlouva o dílo
Rozpočtové opatření č. 4/2007
Směrnice obce o vedení účetnictví
DSO-VODA – rozdělení majetku II. a III. etapy skupinového vodovodu Osoblažsko
Sdružení obcí Osoblažsko – podané podněty ke KÚ MSK a MMR ČR
ASEKOL – uzavření smlouvy o zpětném odběru
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11.

12.
13.

JSDHO

Směrnice o cestovních náhradách pro členy SDH

Dohoda o pronájmu nebytových prostor
Zpráva o činnosti v době povodní 6.9.2007
Různé

kulturní akce – vyhodnocení soutěže Květy pro radost, drakiáda,
maškarní bál, odhalení busty TGM a lampiónový průvod

MRK – pozvánka na valnou hromadu

žádost Mysliveckého sdružení Sl. Rudoltice

Sdružení místních samospráv – členská přihláška

mladí hasiči – žádost o zapůjčení nebo darování školní tabule

ukončení dohody o pracovní činnosti s knihovnicí

Marta Krtková – žádost o místo knihovnice

PF ČR – smlouva o bezúplatném převodu pozemku pod MŠ a ZŠ

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/7-2007
program zasedání ZO
Ad 1)
žádosti obcí a organizací:
Starostka předložila k projednání doručené žádosti. Zastupitelé projednali žádost manželů
Sobkových o prodej pozemků, žádost Petra Marka o prodej lesa a dřeva nastojato, dále
projednali žádost Barbory Švrčinové o povolení k provedení úprav v nájemním bytě, žádosti
Jolany Tůmové a Antonie Wytrzensové o prodej pozemků, žádost Barbory Barabášové
o mimořádné přidělení bytu a žádost Petra Pargače o odstranění tisu na náměstí.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
2/7-2007
podání výzvy k cenové nabídce pro těžbu dřeva napadeného kůrovcem
a záznam o výběru
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/7-2007
uzavření kupní smlouvy s panem Petrem Markem, bytem P. Nováka 18, Město
Albrechtice dle projednávaného materiálu
Návrh usnesení
ZO souhlasí:
4/7-2007
s provedením stavebních prací v nájemním bytě sl. Barbory Švrčinové na
náklady nájemce za podmínek podání ohlášení stavebních úprav příslušnému stavebnímu
úřadu
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
5/7-2007
mimořádné přidělení bytu 1+1 v bytovém domě čp. 27 ve Slezských
Rudolticích slečně Barboře Barabášové
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Návrh usnesení
ZO schvaluje:
6/7-2007
odstranění tisu na náměstí u obytného domu čp. 50 na náklady obce
Ad 2)
záměr prodeje a prodej pozemků
Zastupitelé projednali řádně zveřejněné záměry prodeje pozemků dle předložených žádostí
a samotný prodej žadatelům
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
7/7-2007
záměr prodeje pozemků na parcelách č. 44/2-stavební o výměře 211 m2 a na
p.č. 1074/2-zahrada o výměře 429 m2, oba v k.ú. Víno a prodej manželům Sobkovým, bytem
Dolní 66, Ostrava –Zábřeh, za obvyklých podmínek
Návrh usnesení
ZO neschvaluje:
8/7-2007
záměr prodeje pozemku na p.č. 228/1-lesní půda o výměře 44 995 m2 v k.ú.
Městys Rudoltice
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
9/7-2007
záměr prodeje pozemku na p.č. 21/1-zahrady o výměře 667 m2 v k.ú. Koberno
a prodej paní Antonii Wytrzensové, bytem A. S. Puškina 907/7, Havířov za obvyklých
podmínek
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
10/7-2007
záměr prodeje pozemku na p.č. 916-ost. pl. o výměře 420 m2 v k.ú. Koberno
a prodej paní Jolaně Tůmové, bytem Víno 9, Slezské Rudoltice
za obvyklých podmínek
Ad 3)
ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice
Starostka seznámila přítomné s opatřeními k úpravě chyb a nedostatků zjištěných při finanční
kontrole v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ. Zastupitelé projednali odpisový plán organizace,
plnění rozpočtu k 30.6.2007, Výroční zprávu školy za šk. rok 2006/2007 a školskou radou
schválený Školský vzdělávací program. Také byli přítomni seznámeni se zápisem o obsazení
pracovního místa kuchařky. Zastupitelé se dále zabývali kalkulací stravného k 1.1.2008.
Jaroslav Strýček se tázal, z jakého důvodu nejsou v kalkulaci zahrnuty podíly na stálých
platech za energie a dotazy dalších zastupitelů směřovaly ke stanovení účtovacího období,
které v předloženém materiálu nebylo za účetní rok 2006, ale za první pololetí 2007.
Zastupitelé odložili projednání kalkulace stravného až po doporučení auditorem.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
11/7-2007
přijatá opatření k nápravě nedostatků zjištěných při finanční kontrole, plnění
rozpočtu příspěvkové organizace k 30.6.2007, Výroční zprávu školy 2006/2007, Školský
vzdělávací program a zápis z obsazení pracovního místa kuchařky
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Návrh usnesení
ZO schvaluje:
12/7-2007
odpisový plán příspěvkové organizace v předloženém znění
Návrh usnesení
ZO ukládá:
13/7-2007
hospodářce školy kalkulaci stravného k 1.1.2008 dle doporučení auditora
v termínu do 31.10.2007
Ad 4)
Státní fond životního prostředí
Starostka informovala podání žádosti o dotaci na stavební úpravy školy a na stavbu nového
zdroje tepla. Zpracování žádosti i provedení výběrového řízení na dodavatele nabídla firma
TEDEAS.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
14/7-2007
podání žádosti o dotaci na investiční akci – zateplení školy a stavba nového
zdroje vytápění a uzavření smlouvy s firmou TEDEAS dle předloženého materiálu
Ad 5)
Bezdrátový obecní rozhlas
Starostka seznámila přítomné se zápisem z výběru dodavatele a s návrhem smlouvy o dílo
a s provedením představebních prací firmou Elektrosdružení, Karlovice
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
15/7-2007
zápis z výběru dodavatele zakázky výstavby bezdrátového obecního rozhlasu
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
16/7-2007
uzavření smlouvy s firmou B PLUS TV Klimkovice dle předloženého
materiálu a objednávku představebních prací k výstavbě BOR u firmy Elektrosdružení, Ivan
Kuja, 793 23 Karlovice 180
Ad 6)
Rozpočtové opatření č. 4/2007
Zastupitelé projednali předložené rozpočtové opatření
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
17/7-2007
rozpočtové opatření obce č. 4/2007 v členění dle projednávaného materiálu
Ad 7)
Směrnice obce o vedení účetnictví
Zastupitelé projednali Směrnici o vedení účetnictví s platností k 1.1.2008
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
18/7-2007
Směrnici obce o vedení účetnictví k 1.1.2008 ve znění projednávaného
materiálu

4

Ad 8)
DSO-VODA
Zastupitelé se opětovně zabývali rozdělením majetku II. a III. etapy skupinového vodovodu
Osoblažsko
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
19/7-2007
rozdělení majetku vzniklého výstavbou II. a III. etapy skupinového vodovodu
Osoblažsko dle objektivizace majetku ze dne 13.10.2004
Ad 9)
Sdružení obcí Osoblažsko
Starostka seznámila přítomné se zápisem z jednání SOO, s podaným podnětem ke KÚ MSK
ve věci opravy komunikace přes Pelhřimovy a s žádostí k MMR ČR k sanaci povodňových
škod
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
20/7-2007
zápis z jednání SOO a podání podnětu k opravě státní komunikace přes osadu
Pelhřimovy a žádost podanou ministru pro místní rozvoj k sanaci povodňových škod ze dne
6.9.2007
Ad 10)
ASEKOL
Zastupitelé projednali návrh smlouvy o zpětném odběru odpadů, tzv. černé elektroniky
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
21/7-2007
uzavření smlouvy o zpětném odběru „černé elektroniky“ dle znění
projednávaného materiálu a pověřuje starostku k uzavření smlouvy
Ad 11)
JSDHO
Zastupitelé projednali předloženou směrnici o cestovních náhradách pro členy SDH a dohodu
o pronájmu místnosti v Okale pro zřízení klubovny pro mladé hasiče.
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
22/7-2007
Směrnici o cestovních náhradách členů SDH ve znění projednávaného
materiálu
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
23/7-2007
uzavření dohody o pronájmu nebytových prostor na dobu neurčitou ve znění
projednávaného materiálu
Ad 12)
Zpráva o činnosti povodňové komise v době povodní 6.9.2007
Starostka předložila přítomným zprávu o povodni ze dne 6.9. 2007 a informovala o
předběžném vyčíslení škod na obecním majetku.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
24/7-2007
zprávu starostky o činnosti povodňové komise v době povodní 6.9.2007
a vyčíslení škod na obecním majetku
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Ad 13)
Různé
Přítomni byli informováni o chystaných kulturních akcích v nejbližší době, konání VH MRK,
zastupitelé projednali žádost Mysliveckého sdružení Sl. Rudoltice o podmínkách možného
pronájmu prostor v bývalé škole pro potřeby sdružení. Starostka informovala o možném
vstupu obce do Sdružení místních samospráv, které hájí zájmy malých obcí. Mladí hasiči
podali žádost o zapůjčení nebo darování tabule z bývalé ZŠ pro své potřeby. Dále byli
přítomní seznámeni s ukončením dohody o činnosti se stávající knihovnicí z důvodu
stěhování a se žádostí Marty Krtekové na umístění na toto volné místo. Starostka informovala
o bezúplatném převodu pozemku pod ZŠ a MŠ od PF ČR.
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
25/7-2007
plánované kulturní akce, konání valné hromady MRK 2.10.2007, žádost MS,
návrh smlouvy Sdružení místních samospráv, žádost mladých hasičů, ukončení dohody
o pracovní činnosti s knihovnicí žádost M. Kretkové o umístění na uvolněné místo knihovnice
a návrh smlouvy s PF ČR o bezúplatném převodu pozemku na p.č. 136 v k.ú. Městys
Rudoltice
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
26/7-2007
Bezúplatné zapůjčení prostor kuchyně, jídelny a sociálního zařízení v bývalé
škole v době od listopadu 2007 do ledna 2008 MS Sl. Rudoltice. Úhrada spotřebovaných
energií bude účtována dle skutečné spotřeby.
Návrh usnesení
ZO ukládá:
27/7-2007
starostce obce uzavření smlouvy o výpůjčce s MS Sl. Rudoltice
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
28/7-2007
vstoupení obce do Sdružení místních samospráv ČR, o.s. a Stanovy výše
uvedené společnosti ve znění projednávaného materiálu
Návrh usnesení
ZO schvaluje:
29/7-2007
zapůjčení tabule z bývalé ZŠ pro potřeby mladých hasičů na dobu neurčitou
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
30/7-2007
ukončení dohody o pracovní činnosti s paní Helenou Čonkovou na místo
knihovnice z důvodu stěhování
Návrh usnesení
ZO ukládá:
31/7-2007
starostce obce vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa knihovnice
s obsluhou internetu pro veřejnost za stávajících podmínek
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Návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
32/7-2007
bezúplatný převod pozemku pod budovou ZŠ a MŠ na p.č. 136 v k.ú. Městys
Rudoltice od PF ČR
Diskuse:
Paní Aberlová:
dotaz na umístění plotu před popelnice u domu s čp. 116 z důvodu
hlučnosti při hrách dětí, dále se tázala, proč zemědělci neužívají nově vybudované silnice
mimo obec, navrhuje snížení rychlosti přes obec projíždějících nákladních vozidel.
Oplocení popelnic bude rozpočtováno v příštím roce, v případě snížení rychlosti bude
požádán o stanovisko Dopravní inspektorát.
Paní Milena Rajnochová:
dotaz na údržbu potoku.
Vodní tok Lužná je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy se sídlem v Krnově. Dosud
byla všechna jednání se správcem bezvýsledná, správcem je plánováno vyčištění potoku.
Paní Archonti Mavropulosová:
proč se neuvažuje o návratu školy do historické budovy
a stále se investuje do nové budovy.
K umístění školy do budovy školky se přistoupilo v minulých letech z důvodu nevyhovujících
prostor a v současné době se neuvažuje o změně stavu.
dotaz o chystané výstavbě rozhlasu, zda bude i v osadách.
Paní Marie Vaněčková:
Bezdrátový obecní rozhlas bude i v osadách Amalín, Víno a Koberno.
Paní Aberlová:
poukazovala na volné pobíhaní psů
Obecně závazná vyhláška řeší tuto problematiku.
Připomínka k nedostatečnému svícení veřejného osvětlení, kdy osvětlení zhasíná ještě před
příjezdem nočního autobusu.
Bude upraven časovač.
Pan Vladimír Bílek: upozornil na havarijní stav střechy na hospodářských budovách
k uložení paliva a na nepořádek některých nájemníků.
Oprava střechy bude rozpočtována v příštím roce.

Zapsala 27.9.2007:

Jitka Pargačová

Martina Jalamasová
starostka obce

Jaroslav Strýček
místostarosta obce

Příloha: přijatá usnesení
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Usnesení přijatá na 7. zasedání ZO Slezské Rudoltice ze dne 27.9.2007
ZO schvaluje:
1/7-2007
program zasedání ZO
pro 7
proti

zdržel se

ZO bere na vědomí:
2/7-2007
podání výzvy k cenové nabídce pro těžbu dřeva napadeného kůrovcem
a záznam o výběru
pro 7
proti
zdržel se
ZO schvaluje:
3/7-2007
uzavření kupní smlouvy s panem Petrem Markem, bytem P. Nováka 18, Město
Albrechtice dle projednávaného materiálu
pro 7
proti
zdržel se
ZO souhlasí:
4/7-2007
s provedením stavebních prací v nájemním bytě sl. Barbory Švrčinové na
náklady nájemce za podmínek podání ohlášení stavebních úprav příslušnému stavebnímu
úřadu
pro 7
proti
zdržel se
ZO schvaluje:
5/7-2007
mimořádné přidělení bytu 1+1 v bytovém domě čp. 27 ve Slezských
Rudolticích slečně Barboře Barabášové
pro
1 (Jalamasová)
proti 5
zdržel se
1 (Rajnochová)
6/7-2007
pro 7

odstranění tisu na náměstí u obytného domu čp. 50 na náklady obce
proti
zdržel se

7/7-2007
záměr prodeje pozemků na parcelách č. 44/2-stavební o výměře 211 m2 a na
p.č. 1074/2-zahrada o výměře 429 m2, oba v k.ú. Víno a prodej manželům Sobkovým, bytem
Dolní 66, Ostrava –Zábřeh, za obvyklých podmínek
pro 7
proti
zdržel se
ZO neschvaluje:
8/7-2007
záměr prodeje pozemku na p.č. 228/1-lesní půda o výměře 44 995 m2 v k.ú.
Městys Rudoltice
pro 7
proti
zdržel se
ZO schvaluje:
9/7-2007
záměr prodeje pozemku na p.č. 21/1-zahrady o výměře 667 m2 v k.ú. Koberno
a prodej paní Antonii Wytrzensové, bytem A. S. Puškina 907/7, Havířov
za obvyklých podmínek
pro 7
proti
zdržel se
10/7-2007
záměr prodeje pozemku na p.č. 916-ost. pl. o výměře 420 m2 v k.ú. Koberno
a prodej paní Jolaně Tůmové, bytem Víno 9, Slezské Rudoltice za obvyklých podmínek
pro 7
proti
zdržel se
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ZO bere na vědomí:
11/7-2007
přijatá opatření k nápravě nedostatků zjištěných při finanční kontrole, plnění
rozpočtu příspěvkové organizace k 30.6.2007, Výroční zprávu školy 2006/2007, Školský
vzdělávací program a zápis z obsazení pracovního místa kuchařky
pro 7
proti
zdržel se
ZO schvaluje:
12/7-2007
odpisový plán příspěvkové organizace v předloženém znění
pro
7
proti
zdržel se
ZO ukládá:
13/7-2007
hospodářce školy kalkulaci stravného k 1.1.2008 dle doporučení auditora
v termínu do 31.10.2007
pro 6
proti
zdržel se
1 (Rajnochová)
ZO schvaluje:
14/7-2007
podání žádosti o dotaci na investiční akci – zateplení školy a stavba nového
zdroje vytápění a uzavření smlouvy s firmou TEDEAS dle předloženého materiálu
pro 7
proti
zdržel se
ZO bere na vědomí:
15/7-2007
zápis z výběru dodavatele zakázky výstavby bezdrátového obecního rozhlasu
pro
7
proti
zdržel se
ZO schvaluje:
16/7-2007
uzavření smlouvy s firmou B PLUS TV Klimkovice dle předloženého
materiálu a objednávku představebních prací k výstavbě BOR u firmy Elektrosdružení, Ivan
Kuja, 793 23 Karlovice 180
pro 7
proti
zdržel se
17/7-2007
pro 7

rozpočtové opatření obce č. 4/2007 v členění dle projednávaného materiálu
proti
zdržel se

18/7-2007
materiálu
pro
7

Směrnici obce o vedení účetnictví k 1.1.2008 ve znění projednávaného
proti

zdržel se

19/7-2007
rozdělení majetku vzniklého výstavbou II. a III. etapy skupinového vodovodu
Osoblažsko dle objektivizace majetku ze dne 13.10.2004
pro 7
proti
zdržel se
ZO bere na vědomí:
20/7-2007
zápis z jednání SOO a podání podnětu k opravě státní komunikace přes osadu
Pelhřimovy a žádost podanou ministru pro místní rozvoj k sanaci povodňových škod ze dne
6.9.2007
pro 7
proti
zdržel se
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ZO schvaluje:
21/7-2007
uzavření smlouvy o zpětném odběru „černé elektroniky“ dle znění
projednávaného materiálu a pověřuje starostku k uzavření smlouvy
pro
7
proti
zdržel se
22/7-2007
materiálu
pro 7

Směrnici o cestovních náhradách členů SDH ve znění projednávaného
proti

zdržel se

ZO bere na vědomí:
23/7-2007
uzavření dohody o pronájmu nebytových prostor ve znění projednávaného
materiálu
pro 7
proti
zdržel se
24/7-2007
zprávu starostky o činnosti povodňové komise v době povodní 6.9.2007
a vyčíslení škod na obecním majetku
pro 7
proti
zdržel se
25/7-2007
plánované kulturní akce, konání valné hromady MRK 2.10.2007, žádost MS,
návrh smlouvy Sdružení místních samospráv, žádost mladých hasičů, ukončení dohody
o pracovní činnosti s knihovnicí žádost M. Kretkové o umístění na uvolněné místo knihovnice
a návrh smlouvy s PF ČR o bezúplatném převodu pozemku na p.č. 136 v k.ú. Městys
Rudoltice
pro 7
proti
zdržel se
ZO schvaluje:
26/7-2007
Bezúplatné zapůjčení prostor kuchyně, jídelny a sociálního zařízení v bývalé
škole v době od listopadu 2007 do ledna 2008 MS Sl. Rudoltice. Úhrada spotřebovaných
energií bude účtována dle skutečné spotřeby.
pro 7
proti
zdržel se
ZO ukládá:
27/7-2007
starostce obce uzavření smlouvy o výpůjčce s MS Sl. Rudoltice
pro
7
proti
zdržel se
ZO schvaluje:
28/7-2007
vstoupení obce do Sdružení místních samospráv ČR, o.s. a Stanovy výše
uvedené společnosti ve znění projednávaného materiálu
pro 7
proti
zdržel se
29/7-2007
pro 7

zapůjčení tabule z bývalé ZŠ pro potřeby mladých hasičů na dobu neurčitou
proti
zdržel se

ZO bere na vědomí:
30/7-2007
ukončení dohody o pracovní činnosti s paní Helenou Čonkovou na místo
knihovnice z důvodu stěhování
pro 7
proti
zdržel se
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ZO ukládá:
31/7-2007
starostce obce vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa knihovnice
s obsluhou internetu pro veřejnost za stávajících podmínek
pro 7
proti
zdržel se
ZO bere na vědomí:
32/7-2007
bezúplatný převod pozemku pod budovou ZŠ a MŠ na p.č. 136 v k.ú. Městys
Rudoltice od PF ČR
pro 7
proti
zdržel se

Ověřovatelé zápisu: Rajnochová Romana

Jaroslav Strýček

Evidenční číslo písemnosti:
vyvěšeno dne:
sňato dne:

66/2007
5.10.2007
22.10.2007
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