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Zápis a přijatá usnesení z 5. veřejného zasedání ZO Sl. Rudoltice,
konaného dne 21.5.2007 v sále kulturního domu ve Sl. Rudolticích
Přítomni: M. Jalamasová, O. Křemen, P. Pargač, L. Švehla, J. Strýček, R. Rajnochová,
M. Glejtek, B. Kostiha, S. Zemba
Zapisovatelka: J. Pargačová
Ověřovatelé zápisu: O. Křemen, L. Švehla
Návrhová komise: S. Zemba, J. Strýček
Program:
1. Závěrečný účet obce za rok 2006
2. Rozpočtové opatření obce 2/2007
3. Žádosti občanů a organizací
• Kostelníkovi - prodej pozemku na pč. 1483 v kú. Ves Rudoltice
• L. Kalčík - vyjádření ke stavbě zahradního altánu a pergoly
• E. Pašasová - prodej pozemku na pč. 257 v k.ú. Městys Rudoltice
• P. Odvršová - nesouhlas se záměrem prodeje 1483 v k.ú. Ves Rudoltice
• Ing. Petr Ondruška - pověření k realizaci opatření - výsadba stromů a keřů do 30.10.2007
• M. Resö - oznámení stavby do 150 m2 a vyjádření k zasíťování pozemku
• Hnutí DUHA Jeseníky - žádost o podporu tábora pro mládež
• Potraviny Eva - žádost o výměnu skladových dveří
• Veldschmidt Pavel - vyjádření ke stavbě zahradního altánu
• Farní rada Sl. Rudoltice - žádost o příspěvek
• Klegová Lýdie – žádost o udělení výjimky z pravidel pro přidělování bytů
• Johnová Eva – žádost o mimořádné přidělení bytu
• I. Škerková - žádost o udělení výjimky z pravidel pro přidělování bytů
• L. Saicisová - mimořádné přidělení byt
4. Záměr prodeje pozemku na parcele č. 1483-ost.pl. o výměře 342 m2
5. Záměr pronájmu pozemků
6. Návrh smlouvy o uložení přívodního elektro napájecího kabelu se společností Vodafone
Czech Republik
7. Záměr pronájmu pozemků na parcelách č. 35/2-ost. pl. o výměře 738 m2 a pč. 181/19-orná
půda o výměře 11 855 m2, obě v k.ú. Městys Rudoltice
8. Návrh darovací smlouvy č. 03/2007 - zámek
9. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK - neinvestiční vybavení JSDHO
10. Podání žádosti o převod pozemku na pč. 136-stavební v k.ú. Městys Rudoltice k PF ČR
(pozemek pod MŠ a ZŠ)
11. Pořadníky na byty na I. pololetí roku 2007
12. Různé
• ZŠ a MŠ - oznámení o prázdninovém provozu, plnění plánu v I.Q 2007, vnitřní finanční
kontrola ze dne 9.5.2007
• Kronika obce za rok 2006 - dohoda s kronikářem obce, výzva občanům k doplnění
• ceník úkonů prováděných obecním úřadem formou služeb občanům
• stanovení počtu zaměstnanců obce pro organizační řád obce
• místní program obnovy venkova, MRK, SZD
• vyúčtování nakládání s odpady za rok 2006
informace k žádostem o dotace - zamítnutí financování akce z programu SROP, zařazení
projektu „Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace v nájemních bytech“ mezi náhradní
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projekty, přidělení dotace Mikroregionu Krnovsko - uzavření dohody
• výběrová komise pro rekonstrukci elektroinstalace v uvolněných bytech, pro opravu
veřejného osvětlení a pro zhotovitele bezdrátového obecního rozhlasu
• vnitřní finanční kontrola obce ze dne 9.5.2007
• pověření právního zástupce k dalšímu jednání s obcí Bohušov, případně k podání žaloby
• technicko-ekonomická studie k výstavbě bezdrátového obecního rozhlasu
• kulturní a společenské akce květen-červenec
Starostka uvítala přítomné v 17:00 hodin, zasedání se zúčastnilo 18 občanů, předložila návrh
programu jednání, navrhla ověřovatele zápisu a členy návrhové komise pro přípravu usnesení
a určila zapisovatele. Kontrolou usnesení z minulého zasedání nebyly shledány nedostatky,
uložené úkoly byly splněny.
návrh usnesení:
ZO schvaluje:
1/5-2007 program zasedání zastupitelstva
Ad 1,2) Starostka seznámila přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2006 a s usnesením
finančního výboru, který doporučuje zastupitelstvu schválení předloženého materiálu
a rozpočtového opatření 2/2007.
návrh usnesení:
ZO souhlasí:
2/5-2007 s celoročním hospodařením obce za rok 2006 bez výhrad
ZO schvaluje:
3/5-2007 závěrečný účet obce za rok 2006
4/5-2007 rozpočtové opatření obce č. II. roku 2007 v členění dle přílohy projednávaného
materiálu
Ad 3) Starostka předložila došlé žádosti občanů a organizací. Zastupitelé projednali žádost
o koupi pozemku, na základě zamítavého stanoviska majitele sousední nemovitosti
doporučují další jednání mezi majiteli obou nemovitostí-případné rozdělení pozemku na
náklady žadatelů a záměr prodeje jednotlivým žadatelům a žádost o koupi pozemku, kde
nebyl schválen záměr prodeje na minulém zasedání. Zastupitelé se zabývali žádostmi
o souhlas se stavbami zahradních altánů a souhlasí za podmínek ohlášení příslušnému SÚ
a provedením staveb na náklady žadatelů. Zastupitelé projednali pověření k realizaci zeleně,
žádost o bezúplatné ubytování tábora pro mládež, oznámení stavebníka, podání žádosti k PF
ČR o převod pozemku pod školou a projednali žádosti související s přidělováním bytů.
návrh usnesení:
ZO bere na vědomí:
5/5-2007 předložené žádosti občanů a organizací
6/5-2007 stanovisko k záměru prodeje pozemku na pč. 1483 v k.ú. Ves Rudoltice majitele
nemovitosti na pč. 52/7-stavební v k.ú. Ves Rudoltice
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návrh usnesení
ZO souhlasí:
7/5-2007 se stavbou zahradního altánu a pergoly na pronajatém pozemku na p.č. 152/16
v k.ú. Městys Rudoltice, dle žádosti Lukáše Kalčíka, Sl. Rudoltice 20 a se stavbou
zahradního altánu na pronajatém pozemku na p.č. 156/7 v k.ú. Městys Rudoltice, dle žádosti
Pavla Veldschmidta, Sl. Rudoltice 4, za podmínek podání ohlášení příslušnému stavebnímu
úřadu a provedení stavby na vlastní náklady žadatele
návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
8/5-2007 žádost Eleni Pašasové o koupi pozemku na p.č. 257-louka, o výměře 295 m2, v k.ú.
Městys Rudoltice a potvrzuje platnost usnesení 28/4-2007
návrh usnesení
ZO schvaluje:
9/5-2007 vydání pověření k realizaci opatření výsadby stromů a keřů fyzické osobě Ing. Petru
Ondruškovi, Lichnov-Dubnice 35
návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
10/5-2007 oznámení stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 na pč. 1362 v k.ú. Ves
Rudoltice (Amalín)
návrh usnesení
ZO schvaluje:
11/5-2007 bezúplatné poskytnutí ubytování v budově bývalé ZŠ pro účastníky tábora pro
mládež, organizovaného Hnutím DUHA Jeseníky
návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
12/5-2007 žádost o výměnu skladových dveří v potravinách EVA a pověřuje zaměstnance
organizační složky obce O. Křemena ke kontrole stavu a návrhu řešení do 31.5.2007
návrh usnesení
ZO neschvaluje:
13/5-2007 mimořádné přidělení bytu dle žádosti Libuše Saicisové a Evy Johnové
návrh usnesení
ZO souhlasí:
14/5-2007 s udělením výjimky z pravidel pro přidělování bytů a se zařazením žádostí paní
Libuše Saicisové, Milady Paulisové, Evy Johnové a Lýdie Klegové do pořadníků pro
výjimky na byty pro I. poletí roku 2007
pro
proti
zdržel se
návrh usnesení
ZO nesouhlasí:
15/5-2007 s udělením vyjímky z pravidel pro přidělování bytů a se zařazením žádosti paní
Ivy Škerkové do pořadníku pro výjimky na byty z důvodu nezaplacení místního poplatku ze
psů
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Ad 4) Zastupitelé projednali záměr prodeje pozemku na p.č. 1483 v k.ú. Ves Rudoltice – viz
projednávání žádostí občanů
návrh usnesení
ZO neschvaluje:
16/5-2007 záměr prodeje pozemku na p.č. 1483-ost. pl., o výměře 342 m2, v k.ú. Ves
Rudoltice
Ad 5 a 6) Starostka seznámila přítomné s návrhem pronájmu pozemků za účelem uložení
přívodního kabelu telekomunikační společnosti Vodafone Czech Republik. Společnost hodlá
vystavět základnovou stanici na příjem signálu i pro jiné mobilní operátory.
návrh usnesení
ZO schvaluje:
17/5-2007 záměr pronájmu pozemků na p.č. 1550/1-ost.pl. o výměře 3521 m2, p.č. 1283/10louky o výměře 101 m2, p.č. 1283/12-louky o výměře 232 m2, p.č. 1469/28-orná půda o
výměře 946 m2, p.č. 1560/8-ost. pl. o výměře 8 m2 vše v k.ú. Ves Rudoltice
a pozemků na p.č. 230/11-ost. pl. o výměře 7 m2, p.č. 182/17-orná půda o výměře 1191 m2,
p.č. 183/2-ost. pl. o výměře 1487 m2 vše v k.ú. Městys Rudoltice
návrh usnesení
ZO schvaluje:
18/5-2007 uzavření smlouvy o uložení přívodního elektro-napájecího kabelu jako přípojky na
veřejnou rozvodnou síť pro provoz základnové stanice se společností Vodafone Czech
Republic a.s. v předloženém znění
Ad 7) Zastupitelé projednali zveřejněný záměr pronájmů pozemků, které byly převedeny do
vlastnictví obce Pozemkovým fondem ČR.
návrh usnesení
ZO schvaluje:
19/5-2007 záměr pronájmu pozemků na p.č. 35/2-ost. pl. o výměře 738 m2 p.č. 181/19-orná
půda o výměře 11 855 m2, obě v k.ú. Městys Rudoltice
Ad 8) Starostka předložila k projednání návrh smlouvy o bezúplatném převodu budovy
zámku do vlastnictví obce.
návrh usnesení
ZO schvaluje:
20/5-2007 uzavření Darovací smlouvy č. 03/2007 o převodu vlastnictví k nemovitostem se
Zdravotnickým zabezpečením krizových stavů, Příbram-Kamenná, dle projednávaného
návrhu
Ad 9) Zastupitelé projednali návrh smlouvy s MSK o účelové neinvestiční dotaci pro
jednotku
SDH.
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návrh usnesení
ZO schvaluje:
21/5-2007 uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na vybavení JSDH ve výši 26 000,-- Kč
Ad 10) Zastupitelé projednali žádost obce o bezúplatný převod pozemku pod budovou
ZŠ a MŠ
návrh usnesení
ZO schvaluje:
22/5-2007 podání žádosti k PF ČR o převod pozemku pod budovou ZŠ a MŠ Sl. Rudoltice
na p.č. 136-stavební o výměře 754 m2 v k.ú. Městys Rudoltice
Ad 11) Zastupitelé projednali předložené pořadníky na přidělování bytů v majetku obce.
Z důvodu vysokého nárůstu žádostí o mimořádná přidělení bytů a o udělení výjimek
z pravidel pro přidělování bude kromě běžného pořadníku sestaven také pořadník
pro výjimky. Žadatel umístěný v tomto pořadníku bude uspokojen až v případě přidělení bytů
žadatelům v běžném pořadníku a má povinnost svou žádost obnovovat za podmínek dle
pravidel. Do tohoto pořadníku nebudou zapisováni žadatelé, kteří jsou dlužníky vůči obci.
návrh usnesení
ZO schvaluje:
23/5-2007 Pořadníky na byty v majetku obce na I. pololetí roku 2007 dle předložených
návrhů
Ad 12) Starostka seznámila přítomné s omezením provozu MŠ a ŠJ v době letních prázdnin,
s plněním rozpočtu školy za I. Q a s nálezem vnitřní finanční kontroly provedené 9.5.2007,
nejzávažnějším nedostatkem byla zjištěna nesprávná kalkulace ceny oběda – bude dále
řešeno.
návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
24/5-2007 omezení provozu MŠ a ŠJ o prázdninách dle předloženého návrhu
25/5-2007 * plnění plánu MŠ a ZŠ za I. čtvrtletí 2007 dle předloženého materiálu
* výsledek vnitřní finanční kontroly ze dne 9.5.2007
návrh usnesení
ZO ukládá:
26/5-2007 statutární zástupkyni ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice opatření spočívající v nápravě
nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole příspěvkové organizace ze dne 9.5.2007
v termínu do 30.9.2007
Zastupitelé projednali předložený návrh zápisu kroniky za rok 2006 a projednali návrh
dohody o provedení práce s kronikářkou obce paní Marií Zembovou ml. Starostka formou
letáčku požádá občany o návrhy na doplnění období 1982-2006, kdy kronika vedena nebyla.
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návrh usnesení
ZO schvaluje:
27/5-2007 text kroniky obce za rok 2006
28/5-2007 uzavření dohody o provedení práce s kronikářkou obce dle projednaného návrhu
Starostka předložila k projednání návrh ceníku úkonů prováděných obecním úřadem formou
služeb občanům.
návrh usnesení
ZO schvaluje:
29/5-2007 ceník úkonů za služby občanům dle přílohy projednávaného materiálu
Zastupitelé projednali počet zaměstnanců obce,.a stanovili velikost pracovních úvazků, dále
projednali návrhy změn místního programu obnovy venkova, na jehož základě dojde
k aktualizaci ÚPD obce
návrh usnesení
ZO stanoví:
30/5-2007 počet zaměstnanců obce na 5, úvazky celkem 2,85
ZO schvaluje:
31/5-2007 změny místního programu obnovy venkova dle projednávaného návrhu
Starostka předložila k projednání rezignaci Dany Moravcové na funkci člena dozorčí rady
obecně prospěšné společnosti Slezské zemské dráhy a zastupitelé jmenovali nového člena.
Martina Glejtka, který se svým jmenováním souhlasí.
návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
32/5-2007 rezignaci Dany Moravcové na funkci člena dozorčí rady obecně prospěšné
společnosti Slezské zemské dráhy
ZO jmenuje:
33/5-2007 Martina Glejtka za člena dozorčí rady Slezských zemských drah o.p.s.
Zastupitelé projednali zápisy z jednání valné hromady Mikroregionu Krnovsko a správní rady
Slezských zemských drah. Starostka dále informovala o nákladech obce při nakládání
s komunálními odpady v roce 2006.
návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
34/5-2007 zápis z jednání valné hromady MRK, správní rady SZD o.p.s.
35/5-2007 vyúčtování výdajů obce na nakládání s komunálními odpady za rok 2006
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Přítomným byly poskytnuty informace k žádostem o dotace pro obec – starostka informovala
o zamítnutí financování úpravy zámeckého parku, o zařazení projektu k rekonstrukci
elektroinstalace v nájemních bytech mezi náhradní projekty a o přiznání dotace ve výši 50%
na obnovu veřejného osvětlení, podanou MRK. Výměna elektroinstalace bude prováděna
pouze v uvolněných bytech. Zastupitelé projednali návrh dohody s MRK
a jmenovali členy výběrové komise pro zhotovitele rekonstrukce elektroinstalace a obnovy
veřejného osvětlení.
návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
36/5-2007 zamítnutí financování akce z programu SROP – projekt „PODANÁ RUKA“,
zařazení projektu „Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace v nájemních bytech“ mezi
náhradní projekty a přidělení dotace Mikroregionu Krnovsko na opravu veřejného osvětlení
ZO schvaluje:
37/5-2007 uzavření dohody mezi obcí a Mikroregionem Krnovsko dle přílohy
projednávaného materiálu
ZO jmenuje:
38/5-2007 za členy výběrové komise pro zhotovitele rekonstrukce elektroinstalace a
zhotovitele opravy veřejného osvětlení
Starostka seznámila přítomné s nálezem z vnitřní finanční kontroly obce, nedostatky byly
nepodstatné a budou napraveny a upozornila na promlčecí dobu z pohledávky vůči obci
Bohušov ve věci návratné finanční výpomoci ze SR.
návrh usnesení
ZO ukládá:
39/5-2007 starostce obce opatření spočívající v nápravě nedostatků zjištěných při
veřejnosprávní kontrole ze dne 9.5.2007 v termínu do 30.9.2007
ZO schvaluje:
40/5-2007 další jednání ve věci neuhrazených splátek podílu návratné finanční výpomoci od
obce Bohušov a pověřuje právního zástupce JUDr. Igora Honuse k dalšímu jednání s obcí
Bohušov a k případnému podání žaloby
Starostka seznámila přítomné s návrhem vypracování technicko-ekonomické studie
k výstavbě bezdrátového rozhlasu, který by řešil hlavně zajištění informovanosti občanů
v osadách. Návrh studie bude zpracován do etap a bude využit při podání žádosti o
financování akce.
návrh usnesení
ZO schvaluje:
41/5-2007 objednávku technicko-ekonomické studie k výstavbě bezdrátového obecního
rozhlasu
u
firmy
BTV-Klimkovice
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Na závěr informovala starostka přítomné o kulturních, společenských a sportovních akcích,
konaných v období do července, také pozvala jménem občanského sdružení Královský stolec
na svatodušní smaženici dne 26.5. do Hrozové, kde bude představen projekt nahrávek varhan
z kostelů na Osoblažsku.
návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
42/5-2007 konání kulturních a sportovních akcí – dětský den 1.6., kácení máje s taneční
zábavou 2.6., otevření zámku 2.6., vítání občánků dne 26.5.,Rudoltická stopa 26.5., divadlo
na zámku 9.6., setkání s důchodci 22.6., fotbalový turnaj po děti 30.6. a memoriál
A. Mavropulose 14.7.
Diskuse:
Paní Nataša Křemenová,členka výboru pro občanské záležitosti - proč na setkání s důchodci
bývá slabá účast a proč nejsou důchodci na tuto akci zváni osobně.
Starostka - důchodci jsou zváni písemně, záleží na členkách výboru pro občanské záležitosti,
jakým způsobem důchodce pozvou.
Paní Marie Vaněčková- upozornila na ničení oken v kostele a devastaci nádraží.
Starostka - o devastaci nádraží je majitel pravidelně informován.
Paní Milena Rajnochová - upozornila na znečišťování prostranství zámeckého parku odpadky
ze zámecké vinárny dětmi Adamem Heglasem a Janem Voltemarem a dále upozornila na
nefunkční studnu u zámecké vinárny.
Starostka - upozorní rodiče dětí, studna bude opravena.
Paní Marie Vaněčková - vyslovila spokojenost s provedenými úpravami kolem státní silnice
a dotazovala se na možnosti čerpání dotací pro Osoblažsko, o kterých slyšela v médiích.
Starostka - úprava silnice by měla pokračovat prohloubením příkop, výzvy k podávání žádostí
o financování z fondů EU budou vyhlášeny nejdříve na podzim.
Paní Libuše Saicisová - komu vadí vypouštění slepic u školy a proč se neupozorňují také
chovatelé psů na zákaz volného pohybu.
Starostka - slepice u školy vnikají do zahrady a znečišťují trávník, kde si hrají děti. Volný
pohyb domácích zvířat je upraven vyhláškou, pokud bude oznámen konkrétní chovatel psa,
bude rovněž upozorněn.
Ing. Peter Kostelník - dotaz na možné propojení silnice do Polska.
Starostka - pro finanční náročnost není možné, nejbližší přechod pro malý pohraniční styk je
v Rusíně
Paní Nataša Křemenová - proč není udržovaná zahrada paní Víchové.
Starostka - pronájem byl ukončen, zahrada bude převzata po 31.5.2007 a dále bude
udržována obcí.
Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin, zapsala Jitka Pargačová
Martina Jalamasová v.r.
starostka obce
Příloha: Přijatá usnesení Zastupitelstva obce Slezské Rudoltice ze dne 21.5.2007
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Přijatá usnesení ze dne 21.5.2007
ZO schvaluje:
1/5-2007 program zasedání zastupitelstva
pro
9
ZO souhlasí:
2/5-2007 s celoročním hospodařením obce za rok 2006 bez výhrad
pro
9
ZO schvaluje:
3/5-2007 závěrečný účet obce za rok 2006
pro
9
4/5-2007 rozpočtové opatření obce č. II. roku 2007 v členění dle přílohy projednávaného
materiálu
pro
9
ZO bere na vědomí:
5/5-2007 předložené žádosti občanů a organizací
pro
9
6/5-2007 stanovisko k záměru prodeje pozemku na pč. 1483 v k.ú. Ves Rudoltice majitele
nemovitosti na pč. 52/7-stavební v k.ú. Ves Rudoltice
pro
9
ZO souhlasí:
7/5-2007 se stavbou zahradního altánu a pergoly na pronajatém pozemku na p.č. 152/16
v k.ú. Městys Rudoltice, dle žádosti Lukáše Kalčíka, Sl. Rudoltice 20 a se stavbou
zahradního altánu na pronajatém pozemku na p.č. 156/7 v k.ú. Městys Rudoltice, dle žádosti
Pavla Veldschmidta, Sl. Rudoltice 4, za podmínek podání ohlášení příslušnému stavebnímu
úřadu a provedení stavby na vlastní náklady žadatele
pro
9
ZO bere na vědomí:
8/5-2007 žádost Eleni Pašasové o koupi pozemku na p.č. 257-louka, o výměře 295 m2, v k.ú.
Městys Rudoltice a potvrzuje platnost usnesení 28/4-2007
pro
9
ZO schvaluje:
9/5-2007 vydání pověření k realizaci opatření výsadby stromů a keřů fyzické osobě Ing. Petru
Ondruškovi, Lichnov-Dubnice 35
pro
9
ZO bere na vědomí:
10/5-2007 oznámení stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 na pč. 1362 v k.ú. Ves
Rudoltice (Amalín)
pro
9

10
ZO schvaluje:
11/5-2007 bezúplatné poskytnutí ubytování v budově bývalé ZŠ pro účastníky tábora pro
mládež, organizovaného Hnutím DUHA Jeseníky
pro
9
ZO bere na vědomí:
12/5-2007 žádost o výměnu skladových dveří v potravinách EVA a pověřuje zaměstnance
organizační složky obce O. Křemena ke kontrole stavu a návrhu řešení do 31.5.2007
pro
9
ZO neschvaluje:
13/5-2007 mimořádné přidělení bytu dle žádosti Libuše Saicisové a Evy Johnové
pro
9
ZO souhlasí:
14/5-2007 s udělením výjimky z pravidel pro přidělování bytů a se zařazením žádostí paní
Libuše Saicisové, Milady Paulisové, Evy Johnové,Marty Kretkové a Lýdie Klegové
do pořadníků pro výjimky na byty pro I. poletí roku 2007
pro
9
ZO nesouhlasí:
15/5-2007 s udělením výjimky z pravidel pro přidělování bytů a se zařazením žádosti paní
Ivy Škerkové do pořadníku pro výjimky na byty z důvodu nezaplacení místního poplatku ze
psů
pro
9
ZO neschvaluje:
16/5-2007 záměr prodeje pozemku na p.č. 1483-ost. pl., o výměře 342 m2, v k.ú. Ves
Rudoltice
pro
9
ZO schvaluje:
17/5-2007 záměr pronájmu pozemků na p.č. 1550/1-ost.pl. o výměře 3521 m2, p.č. 1283/10louky o výměře 101 m2, p.č. 1283/12-louky o výměře 232 m2, p.č. 1469/28-orná půda o
výměře 946 m2, p.č. 1560/8-ost. pl. o výměře 8 m2 vše v k.ú. Ves Rudoltice
a pozemků na p.č. 230/11-ost. pl. o výměře 7 m2, p.č. 182/17-orná půda o výměře 1191 m2,
p.č. 183/2-ost. pl. o výměře 1487 m2 vše v k.ú. Městys Rudoltice
pro
9
18/5-2007 uzavření smlouvy o uložení přívodního elektro-napájecího kabelu jako přípojky na
veřejnou rozvodnou síť pro provoz základnové stanice se společností Vodafone Czech
Republic a.s. v předloženém znění
pro
9
ZO schvaluje:
19/5-2007 záměr pronájmu pozemků na p.č. 35/2-ost. pl. o výměře 738 m2 p.č. 181/19-orná
půda o výměře 11 855 m2, obě v k.ú. Městys Rudoltice
pro
9

11
ZO schvaluje:
20/5-2007 uzavření Darovací smlouvy č. 03/2007 o převodu vlastnictví k nemovitostem se
Zdravotnickým zabezpečením krizových stavů, Příbram-Kamenná, dle předloženého návrhu
pro
9
21/5-2007 uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na vybavení JSDH ve výši 26 000,-- Kč
pro
9
22/5-2007 podání žádosti k PF ČR o převod pozemku pod budovou ZŠ a MŠ Sl. Rudoltice
na p.č. 136-stavební o výměře 754 m2 v k.ú. Městys Rudoltice
pro
9
23/5-2007 Pořadníky na byty v majetku obce na I. pololetí roku 2007 dle předložených
návrhů
pro
9
ZO bere na vědomí:
24/5-2007 omezení provozu MŠ a ŠJ o prázdninách dle předloženého návrhu
pro
9
25/5-2007 * plnění plánu MŠ a ZŠ za I. čtvrtletí 2007 dle předloženého materiálu
* výsledek vnitřní finanční kontroly ze dne 9.5.2007
pro
9
ZO ukládá:
26/5-2007 statutární zástupkyni ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice opatření spočívající v nápravě
nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole příspěvkové organizace ze dne 9.5.2007
v termínu do 30.9.2007
pro
8 proti
1 (Kostiha)
ZO schvaluje:
27/5-2007 text kroniky obce za rok 2006
pro
8

zdržel se

1 (Pargač)

28/5-2007 uzavření dohody o provedení práce s kronikářkou obce dle projednaného návrhu
pro
9
29/5-2007 ceník úkonů za služby občanům dle přílohy projednávaného materiálu
pro
9
ZO stanoví:
30/5-2007 počet zaměstnanců obce na 5, úvazky celkem 2,85
pro
9
ZO schvaluje:
31/5-2007 změny místního programu obnovy venkova dle projednávaného návrhu
pro
9

12
ZO bere na vědomí:
32/5-2007 rezignaci Dany Moravcové na funkci člena dozorčí rady obecně prospěšné
společnosti Slezské zemské dráhy
pro
9
ZO jmenuje:
33/5-2007 Martina Glejtka za člena dozorčí rady Slezských zemských drah o.p.s.
pro
9
ZO bere na vědomí:
34/5-2007 zápis z jednání valné hromady MRK, správní rady SZD o.p.s.
pro
9
35/5-2007 vyúčtování výdajů obce na nakládání s komunálními odpady za rok 2006
pro
9
36/5-2007 zamítnutí financování akce z programu SROP – projekt „PODANÁ RUKA“,
zařazení projektu „Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace v nájemních bytech“ mezi
náhradní projekty a přidělení dotace Mikroregionu Krnovsko na opravu veřejného osvětlení
pro
9
ZO schvaluje:
37/5-2007 uzavření dohody mezi obcí a Mikroregionem Krnovsko dle přílohy
projednávaného materiálu
pro
9
ZO jmenuje:
38/5-2007 za členy výběrové komise pro zhotovitele rekonstrukce elektroinstalace a
zhotovitele opravy veřejného osvětlení Oldřicha Křemena, Martinu Jalamasovou a Libora
Švehlu
pro
9
ZO ukládá:
39/5-2007 starostce obce opatření spočívající v nápravě nedostatků zjištěných při
veřejnosprávní kontrole ze dne 9.5.2007 v termínu do 30.9.2007
pro
9
ZO schvaluje:
40/5-2007 další jednání ve věci neuhrazených splátek podílu návratné finanční výpomoci od
obce Bohušov a pověřuje právního zástupce JUDr. Igora Honuse k dalšímu jednání s obcí
Bohušov a k případnému podání žaloby
pro
8
zdržel se
1 (Zemba)
41/5-2007 objednávku technicko-ekonomické studie k výstavbě bezdrátového obecního
rozhlasu u firmy BTV-Klimkovice
pro
7proti
2 (Pargač, Strýček)
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ZO bere na vědomí:
42/5-2007 konání kulturních a sportovních akcí – dětský den 1.6., kácení máje s taneční
zábavou 2.6., otevření zámku 2.6., vítání občánků dne 26.5.,Rudoltická stopa 26.5., divadlo
na zámku 9.6., setkání s důchodci 22.6., fotbalový turnaj po děti 30.6. a memoriál
A. Mavropulose 14.7.
pro
9

Ověřovatelé zápisu:

Oldřich Křemen v.r.

Libor Švehla v.r.

Evidenční číslo písemnosti
vyvěšeno dne:
sňato dne:

32/2007
24.5.2007
11.6.2007

