Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice,
konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice
Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,
M. Jalamasová
Omluven: Oldřich Křemen
Zapisovatelka:
Jitka Pargačová
Ověřovatelé zápisu:
J. Strýček, P. Pargač
Návrhová komise pro přípravu usnesení:
R. Rajnochová, S. Zemba
Program:
1. Žádosti občanů a organizací:
a)
Michal Resö – souhlas s protlakem pod MK
b)
J. a Z. Tichavští – žádost o koupi pozemku, záměr prodeje
c)
Manželé Kostelníkovi a P. Odvršová – rozdělení pozemku a následný prodej
d)
nájemci zahrádek – žádost o zřízení vodovodní přípojky
e)
J. Vendolský – souhlas se stavbou zahradní chatky
f)
O. Křemen – souhlas se zřízením vodovodní přípojky
g)
Despina Plešnerová – žádost o přemístění cykloturistické mapy
2 ZŠ a MŠ:
a)
postup při obsazování volných pracovních míst
b)
zpráva České školní inspekce
c)
opravy v době prázdnin
3 PF – veřejné výběrové řízení na prodej nemovitosti – zámecká sýpka s pozemkem
4 pořadníky na byty v majetku obce na II. pololetí 2007-07-04
5. Různé:
a) proplácení cestovních náhrad členům JSDH
b) zapůjčení místnosti mladým hasičům
c) veřejný internet zdarma po dobu prázdnin
d) uzavření dohody s obcí Bohušov
e) informace DSO-VODA, SZD
f)
kulturní a sportovní akce
g) vyhodnocení soutěže pro občany
6. Rozpočtové opatření č. 3/2007
Starostka zahájila jednání v 17:00 hodin, zasedání se zúčastnili 4 občané. Starostka předložila návrh
programu jednání, navrhla ověřovatele zápisu a členy návrhové komise pro přípravu usnesení a určila
zapisovatele. Úkoly uložené usneseními z minulého zasedání jsou plněny v termínu.
návrh usnesení:
ZO schvaluje:
1/6-2007
program 6. zasedání ZO Sl. Rudoltice
Ad 1) Zastupitelé projednali předložené žádosti občanů, souhlasí s provedením protlaku pod místní
komunikací v osadě Amalín za předpokladu, že nedojde k poškození povrchu vozovky. Projednán byl
zveřejněný záměr prodeje pozemku a následný prodej žadatelům za obvyklých podmínek, starostka
seznámila přítomné s dohodou mezi vlastníky pozemků a s jejich žádostí o rozdělení pozemku na p.č.
1483 v k.ú. Ves Rudoltice a následným prodejem žadatelům, geometrické zaměření pro rozdělení
pozemku je objednáno a po jeho provedení bude zveřejněn záměr prodeje. Dále starostka předložila
žádosti o zřízení vodovodní přípojky k zahrádkám u zámku, zastupitelé navrhují vytýčení přivaděče
obcí a vlastní zřízení přípojek na náklady žadatelů.
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Starostka informovala o žádosti o souhlas s výstavbou zahradní chatky na nájemní zahrádce
a o podnětu k přemístění cykloturistické mapy na náměstí.
návrh usnesení:
ZO schvaluje:
2/6-2007
provedení stavebních prací v rozsahu žádosti Michala Resö protlakem pod MK na
p.č. 1550/1-místní komunikace, v k.ú. Ves Rudoltice v osadě Amalín na náklady žadatele, za
podmínek podání ohlášení u příslušného stavebního úřadu a uvedení povrchu MK do původního
stavu v případě poškození
3/6-2007 záměr prodeje pozemku na pč. 3/1-stavební o výměře 145 m2 v k.ú. Ves Rudoltice a
prodej manželům Jindřišce a Zdeňkovi Tichavským za obvyklých podmínek
4/6-2007

rozdělení pozemku na pč. 1483-ost. komunikace v k.ú. Ves Rudoltice

5/6-2007
zřízení vodovodní přípojky k zahrádkám na pč. 29/10 v k.ú. Městys Rudoltice
v rozsahu nalezení vodovodního přivaděče na náklady obce, jednotlivé přípojky budou zbudovány
na náklady žadatelů
6/6-2007
zřízení vodovodní přípojky dle žádosti O. Křemena za podmínek provedení
stavebních prací na náklady žadatele a po podání stavebního ohlášení příslušnému stavebnímu
úřadu
7/6-2007
stavbu zahradní chaty na pozemku na pč. 72 v k.ú. Městys Rudoltice dle žádosti J.
Vendolského za podmínek provedení stavebních prací na náklady žadatele a po podání stavebního
ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu
ZO souhlasí:
8/6-2007
s přemístěním cykloturistické mapy z prostor na náměstí na pozemek před
občerstvení za podmínek provedení prací na náklady žadatele
Ad 2) Starostka seznámila přítomné se zprávou České školní inspekce a o žádosti školy o provedení
oprav v době prázdnin, tyto budou provedeny v rozsahu oprav, které není možné provést údržbářem
školy. Dále zastupitelé nominovali zástupce zřizovatele do komise pro obsazení uvolněného
pracovního místa kuchařky. Statutární zástupkyně školy vysvětlovala svůj postup při obsazování
tohoto pracovního místa.
návrh usnesení:
ZO bere na vědomí:
9/6-2007
zprávu České školní inspekce z provedené kontroly
10/6-2007

provedení oprav v ZŠ a MŠ v době letních prázdnin

ZO schvaluje:
11/6-2007
za člena výběrové komise na obsazení místa kuchařky ve ŠJ pana Jaroslava Stýčka
Ad 3) Starostka informovala o vyhlášeném veřejném výběrovém řízení na prodej nemovitosti zámecké
sýpky s pozemkem a navrhovala účast v soutěži, jejíž první kolo se koná 12.7. z důvodu realizace
projektu na využití zámku s areálem zámeckého parku. Dále zastupitelé projednali návrh žádosti k PF
ČR o bezúplatný převod nemovitostí k katastru Městys Rudoltice.
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návrh usnesení:
ZO schvaluje:
12/6-2007
úplatný převod nemovitosti na p.č. 65/4-stavební (zámecké sýpky) s pozemkem do
vlastnictví obce a účast starostky a místostarosty obce v I. a případně dalších kolech výběrového
řízení na prodej
13/6-2007
podání žádosti o bezúplatný převod nemovitého majetku od PF ČR do vlastnictví
obce dle přílohy projednávaného materiálu

Ad 4) Zastupitelé projednali předložený seznam žadatelů o nájemní byty a sestavené pořadníky pro
přidělování bytů na II. pololetí 2007.
návrh usnesení:
ZO schvaluje:
14/6-2007
pořadníky na byty pro II: pololetí roku 2007 dle projednávaného materiálu
Ad 5) Zastupitelé projednali vyplácení cestovních náhrad členům SDH při cestách na soutěže
hasičského sportu mladým hasičům a o zapůjčení prostor v bývalém skladu CO pro zřízení klubovny.
Starostka předložila návrh k bezplatnému užívání veřejného internetu pro děti a mládež v době letních
prázdnin, dále informovala o jednání zastupitelstva obce Bohušov ve věci uzavření dohody a podala
informace z jednání dobrovolných svazků s účastí obce. Mikroregion Osoblažsko podal žádost o
rozšíření obvodního oddělení PČR od 1.1.2008 a žádost o rekonstrukci silnice přes Pelhřimovy.
Přítomní byli informováni o konání sportovních a kulturních akcí v nejbližší době.
návrh usnesení:
ZO schvaluje:
15/6-2007
uzavření dohody s J. Šulákem o bezúplatném užívání prostor v okále (bývalý sklad
CO) pro účely zřízení klubovny pro členy sportovních družstev mládeže SDH dle přílohy
projednávaného materiálu
ZO ukládá:
16/6-2007
veliteli SDH předložení návrhu Směrnice pro vyplácení cestovních náhrad členům
SDH v termínu do příštího zasedání
ZO schvaluje:
17/6-2007
bezplatné užívání internetu v knihovně pro děti a studenty v době letních prázdnin
ZO bere na vědomí:
18/6-2007
schválení uzavření dohody o Uznání závazku spojené s dohodou o jeho úhradě
zastupitelstvem obce Bohušov dne 27.6.2007 pod č. usnesení 3/07/17 dle návrhu schváleného ZO
Sl. Rudoltice usnesením č. 9/20-2005 ze dne 9.2.2005
19/6-2007

informace z jednání valné hromady DSO-VODA a správní rady SZD o.p.s.

20/6-2007

kulturní a sportovní akce pořádané ve spolupráci s obcí v nejbližším období

Ad 6) Zastupitelé projednali předložené 3. rozpočtové opatření roku 2007.
návrh usnesení:
ZO schvaluje:
21/6-2007
rozpočtové opatření č. 3/2007 v členění dle projednávaného materiálu
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Diskuse: příspěvky nebyly předloženy.

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin.

Zapsala Jitka Pargačová

Martina Jalamasová v.r.
starostka obce

evidenční číslo zveřejňované písemnosti:
vyvěšeno:
sňato:

Přílohy: Seznam parcel určených k převodu od PF
Přijatá usnesení ZO Sl. Rudoltice ze dne 9.7.2007
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49/2007
17.7.2007
3.8.2007

Příloha č. 1 k zápisu z 6. zasedání ZO Sl.Rudoltice ze dne 9.7.2007

Seznam parcel určených k převodu od PF v souladu se zákonem 95/1999 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
parcely dle § 5 písm. b) : 30 ost.plocha o výměře 975 m2 v k.ú. Městys Rudoltice
234 ost. pl.o výměře 2953 m2 v k.ú. Městys Rudoltice
37/3 zahrada o výměře 75 m2 v k.ú. Městys Rudoltice
156/10 louky o výměře 2172 m2 v k.ú. Městys Rudoltice
97 zast.pl. o výměře 21928 m2 v k.ú. Městys Rudoltice
parcely dle § 5 písm. e) : 65/3 zast. pl. o výměře 237 m2 v k.ú. Městys Rudoltice
274 ost. pl. část v k.ú. Městys Rudoltice
273 ost. pl. o výměře 512 m2 v k.ú. Městys Rudoltice
29/3 zahrada o výměře 2872 m2 v k.ú. Městys Rudoltice
29/5 ost. pl. o výměře 352 m2 v k.ú. Městys Rudoltice
31 ost. pl. o výměře 323 m2 v k.ú. Městys Rudoltice
69 zahrada o výměře 180 m2 v k.ú. Městys Rudoltice
67/1 zahrada o výměře 799 m2 v k.ú. Městys Rudoltice
33 zahrada o výměře 766 m2 v k.ú. Městys Rudoltice
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Příloha č. 2 k zápisu z 6. zasedání ZO Sl.Rudoltice ze dne 9.7.2007

Přijatá usnesení ze dne 9.7.2007
ZO schvaluje:
1/6-2007
program 6. zasedání ZO Sl. Rudoltice
pro 8
2/6-2007
provedení stavebních prací v rozsahu žádosti Michala Resö protlakem pod MK na
p.č. 1550/1-místní komunikace, v k.ú. Ves Rudoltice v osadě Amalín na náklady žadatele, za
podmínek podání ohlášení u příslušného stavebního úřadu a uvedení povrchu MK do původního
stavu v případě poškození
pro 8
3/6-2007 záměr prodeje pozemku na pč. 3/1-stavební o výměře 145 m2 v k.ú. Ves Rudoltice a
prodej manželům Jindřišce a Zdeňkovi Tichavským za obvyklých podmínek
pro 8
4/6-2007
pro 8

rozdělení pozemku na pč. 1483-ost. komunikace v k.ú. Ves Rudoltice

5/6-2007
zřízení vodovodní přípojky k zahrádkám na pč. 29/10 v k.ú. Městys Rudoltice
v rozsahu nalezení vodovodního přivaděče na náklady obce, jednotlivé přípojky budou zbudovány
na náklady žadatelů
pro 8
6/6-2007
zřízení vodovodní přípojky dle žádosti O. Křemena za podmínek provedení
stavebních prací na náklady žadatele a po podání stavebního ohlášení příslušnému stavebnímu
úřadu
pro 8
7/6-2007
stavbu zahradní chaty na pozemku na pč. 72 v k.ú. Městys Rudoltice dle žádosti J.
Vendolského za podmínek provedení stavebních prací na náklady žadatele a po podání stavebního
ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu
pro 8
ZO souhlasí:
8/6-2007
s přemístěním cykloturistické mapy z prostor na náměstí na pozemek před
občerstvení za podmínek provedení prací na náklady žadatele
pro
1 (Jalamasová)
proti 5
zdržel se
2 (Rajnochová, Strýček)
ZO bere na vědomí:
9/6-2007
zprávu České školní inspekce z provedené kontroly
pro 8
10/6-2007
pro 8

provedení oprav v ZŠ a MŠ v době letních prázdnin
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ZO schvaluje:
11/6-2007
za člena výběrové komise na obsazení místa kuchařky ve ŠJ Jaroslava Strýčka
pro 5
zdržel se
3 (Rajnochová, Strýček, Zemba)
12/6-2007
úplatný převod nemovitosti na p.č. 65/4-stavební (zámecké sýpky) s pozemkem do
vlastnictví obce a účast starostky a místostarosty obce v I. a případně dalších kolech výběrového
řízení na prodej
pro
1 (Jalamasová)
proti 6
zdržel se
1 (Strýček)
13/6-2007
podání žádosti o bezúplatný převod nemovitého majetku od PF ČR do vlastnictví
obce dle přílohy projednávaného materiálu
pro 8
14/6-2007
pro 8

pořadníky na byty pro II: pololetí roku 2007 dle projednávaného materiálu

15/6-2007
uzavření dohody s J. Šulákem o bezúplatném užívání prostor v okále (bývalý sklad
CO) pro účely zřízení klubovny pro členy sportovních družstev mládeže SDH dle přílohy
projednávaného materiálu
pro 8
ZO ukládá:
16/6-2007
veliteli SDH předložení návrhu Směrnice pro vyplácení cestovních náhrad členům
SDH v termínu do příštího zasedání
pro 8
ZO schvaluje:
17/6-2007
bezplatné užívání internetu v knihovně pro děti a studenty v době letních prázdnin
pro 8
ZO bere na vědomí:
18/6-2007
schválení uzavření dohody o Uznání závazku spojené s dohodou o jeho úhradě
zastupitelstvem obce Bohušov dne 27.6.2007 pod č. usnesení 3/07/17 dle návrhu schváleného ZO
Sl. Rudoltice usnesením č. 9/20-2005 ze dne 9.2.2005
pro 8
19/6-2007
pro 8

informace z jednání valné hromady DSO-VODA a správní rady SZD o.p.s.

20/6-2007
pro 8

kulturní a sportovní akce pořádané ve spolupráci s obcí v nejbližším období

ZO schvaluje:
21/6-2007
rozpočtové opatření č. 3/2007 v členění dle projednávaného materiálu
pro 8
Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Strýček
Petr Pargač
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