Zápis a přijatá usnesení ze 3. zasedání ZO Sl. Rudoltice,
konaného dne 13.12. 2006 v kanceláři obecního úřadu
Přítomni: M. Jalamasová, O. Křemen, P. Pargač, J. Strýček, L. Švehla, M. Glejtek, S. Zemba,
Omluveni: B. Kostiha – dostavil se při projednávání bodu 3
Neomluveni: R. Rajnochová
Zapisovatelka: J. Pargačová
Ověřovatelé zápisu: O. Křemen, M. Glejtek
Návrhová komise pro přípravu usnesení: J. Strýček, S. Zemba, L. Švehla
Program:
1. Jednací řád zastupitelstva obce
2. Rozpočet obce na rok 2007
3. Žádosti občanů a organizací
* M. Kalčíková, I. Škerková - opětovné žádosti o mimořádné přidělení bytu
* J. Škerko - žádost o pronájem pozemku k chovu psa
* hudebníci - žádost o zakoupení bezdrátového mikrofonu
4. BH
* pořadník na přidělování bytů v I. pololetí roku 2007
* směrnice pro přidělování bytů v majetku obce
5. Rozpočtové opatření obce č. 5/2006
6. Zrušení záměru prodeje bývalé ZŠ (19/22-2005)
7. Odpis nevymahatelných pohledávek
8. Poplatek za zapojení do systému nakládání s odpady pro smluvní partnery na rok 2007
9. Různé
* revokace usnesení 4/2-2006
* náplně činností výborů
* MRK, DSO-VODA - rozpočty na rok 2007
* informace o nové službě pro občany – legalizace a vidimace obecním úřadem
Starostka uvítala přítomné, jednání se zúčastnili se 2 občané obce v 17:00 hodin, předložila
návrh programu jednání, navrhla ověřovatele zápisu, členy návrhové komise a určila
zapisovatele.
návrh usnesení
ZO schvaluje:
1/3-2006 Program zasedání a návrhovou komisi pro přípravu usnesení
Ad 1)
Zastupitelé projednali Jednací řád zastupitelstva obce bez připomínek k předloženému
návrhu.
návrh usnesení
ZO schvaluje:
2/3-2006 Jednací řád obce dle přílohy č. 1 projednávaného materiálu
Ad 2)
Zastupitelé projednali předložený návrh rozpočtu obce na rok 2007 a nevznesli k němu žádné
připomínky, připomínky nebyly předloženy ani po dobu zveřejnění na úřední desce.
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návrh usnesení
ZO schvaluje:
3/3-2006 Rozpočet obce na rok 2007 v členění dle přílohy č. 2 projednávaného materiálu
Ad 3)
Starostka předložila k projednání došlé žádosti občanů a organizací, zastupitelé je projednali.
Na zasedání se dostavil omluvený člen zastupitelstva pan B. Kostiha.
návrh usnesení
ZO bere na vědomí:
4/3-2006 * žádost paní Martiny Kalčíkové o mimořádné přidělení bytu
* žádost paní Ivy Škerkové o mimořádné přidělení bytu
* žádost pana Josefa Škerka o pronájem pozemku k chovu psa
* žádost členů dechovky o zakoupení bezrátového mikrofonu
ZO neschvaluje:
5/3-2006 mimořádné přidělení bytů ve vlastnictví obce, jelikož není v současné době volný
byt vhodný k pronájmu
ZO ukládá:
6/3-2006 Starostce obce najít vhodný prostor k pronájmu pozemku za účelem chovu psa
na pč. 152/16 v k.ú. Městys Rudoltice
ZO schvaluje:
7/3-2006 Zakoupení bezdrátového mikrofonu v maximální ceně 4 000,- Kč a jeho výpůjčku
dechové hudbě
Ad 4)
Starostka informovala přítomné o problémech při sestavování pořadníku pro přidělování bytů
ve vlastnictví obce, kdy podle platné směrnice jsou znevýhodňováni občané, kteří mají
podány žádosti dlouhodobě a řádně je obnovují. Zastupitelé navrhují zrušení stávající
směrnice a starostce ukládají případné došlé nové žádosti zapisovat do došlé pošty a do
seznamu žadatelů o přidělení bytu a do přijetí nové směrnice je neposuzovat, ani nesestavovat
pořadník na I. pololetí roku 2007. V seznamu žadatelů zůstanou zapsány již podané žádosti.
Posouzeny a sestaveny v pořadníku budou až dle nové směrnice pro přidělování bytů.
návrh usnesení
ZO ruší:
8/3-2006 S okamžitou platností Směrnici pro přidělování bytů v majetku Obce Slezské
Rudoltice ze dne 19.12. 2003
ZO neschvaluje
9/3-2006 Pořadník pro přidělování bytů v majetku obce na I. pololetí 2007, vypracovaný
dle neplatné směrnice pro přidělování bytů
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10/3-2006 Starostce obce předložit návrh nové směrnice pro přidělování bytů ve vlastnictví
obce dle připomínek zastupitelů v termínu do 31.3. 2007
Ad 5)
Zastupitelé projednali předložené rozpočtové opatření obce č. 5 roku 2006 a nevznesli
k němu připomínky.
návrh usnesení
ZO schvaluje:
11/3-2006 Rozpočtové opatření obce č.5/2006 v členění dle přílohy č. 3 projednávaného
materiálu
Ad 6)
Zastupitelé projednali záměr prodeje budovy bývalé ZŠ schválený minulým zastupitelstvem
a pro případné využití objektu pro účely obce navrhují zrušení záměru prodeje.
návrh usnesení
ZO revokuje:
12/3-2006 Usnesení 19/22-2005 - záměr prodeje bývalé ZŠ
Ad 7)
Starostka předložila k projednání odpis pohledávek za bytové nájmy, tyto pohledávky jsou
řádně vymáhány již 3 roky, ale pro nemajetnost dlužníků nelze uplatnit ani Platební výměry
vydané příslušným soudem.
návrh usnesení
ZO schvaluje:
13/3-2006 Odepsání nevymahatelných pohledávek za bytové nájmy v celkové výši
8 032,- Kč
Ad 8)
Starostka seznámila přítomné s náklady vynaloženými na nakládání s odpady k 30.11. 2006
ve výši 138 100,05 Kč, a protože nedochází oproti loňskému roku k navýšení, navrhuje
ponechat poplatek pro smluvní partnery ve výši 100,- Kč pro rok 2007.
návrh usnesení
ZO stanoví:
14/3-2006 Poplatek za zapojení do systému nakládání s odpady pro smluvní partnery
na rok 2007 ve výši 100,- Kč
Ad 9)
Starostka informovala zastupitele o chybně přijatém usnesení č. 4/2-2006, kdy byly zřizovány
výbory zastupitelstva, zastupitelé projednali revokaci příslušného usnesení. Zastupitelé
projednali náplně činností jednotlivých výborů a předsedové výborů doplnili výbory o členy.
Starostka předložila zveřejněné rozpočty DSO-VODA a mikroregionu Krnovsko a
informovala přítomné o zřízení služby pro občany – legalizace a vidimace – po zápise
v seznamu úřadů poskytujících tyto služby Ministerstvem vnitra ČR.
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návrh usnesení
ZO revokuje:
15/3-2006 Usnesení č. 4/2-2006 ze dne 21.11. 2006
ZO zřizuje:
16/3-2006 výbor pro občanské záležitosti - předsedkyně Romana Rajnochová,
výbor pro kulturu - předsedkyně Martina Jalamasová
výbor pro sport - předseda Jaroslav Strýček
ZO bere na vědomí:
17/3-2006 * rozpočty na rok 2007 mikroregionu Krnovsko a DSO-VODA v členění dle
přílohy č. 4 projednávaného materiálu
* informaci obecního úřadu o zřízení nové služby pro občany – vidimaci
a legalizaci po registraci v seznamu MV ČR
Předseda návrhové komise přednesl přijatá usnesení a starostka ukončila jednání
v 18:15 hodin.
Zapsala dne 13.12. 2006 Jitka Pargačová

Martina Jalamasová, v.r.
starostka obce

Přijatá usnesení z jednání ZO Slezské Rudoltice ze dne 13.12. 2006
ZO schvaluje:
1/3-2006 Program zasedání a návrhovou komisi pro přípravu usnesení
pro
7
2/3-2006 Jednací řád obce dle přílohy č. 1 projednávaného materiálu
pro
7
3/3-2006 Rozpočet obce na rok 2007 v členění dle přílohy č. 2 projednávaného materiálu
pro
7
ZO bere na vědomí:
4/3-2006 * žádost paní Martiny Kalčíkové o mimořádné přidělení bytu
* žádost paní Ivy Škerkové o mimořádné přidělení bytu
* žádost pana Josefa Škerka o pronájem pozemku k chovu psa
* žádost členů dechovky o zakoupení bezrátového mikrofonu
pro
8

ZO neschvaluje:
5/3-2006 mimořádné přidělení bytů ve vlastnictví obce, jelikož není v současné době volný
byt vhodný k pronájmu
pro
8
ZO ukládá:
6/3-2006 Starostce obce najít vhodný prostor k pronájmu pozemku za účelem chovu psa
na pč. 152/16 v k.ú. Městys Rudoltice
pro
8
ZO schvaluje:
7/3-2006 Zakoupení bezdrátového mikrofonu v maximální ceně 4 000,- Kč a jeho výpůjčku
dechové hudbě
pro
8
ZO ruší:
8/3-2006 S okamžitou platností Směrnici pro přidělování bytů v majetku Obce Slezské
Rudoltice ze dne 19.12. 2003
pro
8
ZO neschvaluje
9/3-2006 Pořadník pro přidělování bytů v majetku obce na I. pololetí 2007, vypracovaný
dle neplatné směrnice pro přidělování bytů
pro
8
ZO ukládá:
10/3-2006 Starostce obce předložit návrh nové směrnice pro přidělování bytů ve vlastnictví
obce dle připomínek zastupitelů v termínu do 31.3. 2007
pro
8
ZO schvaluje:
11/3-2006 Rozpočtové opatření obce č.5/2006 v členění dle přílohy č. 3 projednávaného
materiálu
pro
8
ZO revokuje:
12/3-2006 Usnesení 19/22-2005 - záměr prodeje bývalé ZŠ
pro
8
ZO schvaluje:
13/3-2006 Odepsání nevymahatelných pohledávek za bytové nájmy v celkové výši
8 032,- Kč
pro
8
ZO stanoví:
14/3-2006 Poplatek za zapojení do systému nakládání s odpady pro smluvní partnery
na rok 2007 ve výši 100,- Kč
pro
8

ZO revokuje:
15/3-2006 Usnesení č. 4/2-2006 ze dne 21.11. 2006
pro
8
ZO zřizuje:
16/3-2006 výbor pro občanské záležitosti - předsedkyně Romana Rajnochová,
výbor pro kulturu - předsedkyně Martina Jalamasová a
výbor pro sport - předseda Jaroslav Strýček
pro
8
ZO bere na vědomí:
17/3-2006 * rozpočty na rok 2007 mikroregionu Krnovsko a DSO-VODA v členění dle
přílohy č. 4 projednávaného materiálu
* informaci obecního úřadu o zřízení nové služby pro občany – vidimaci
a legalizaci po registraci v seznamu MV ČR
pro
8

Ověřovatelé zápisu: M. Glejtek v.r.
O. Křemen v.r.
Evidenční číslo zveřejňované písemnosti: 76/2006
vyvěšeno:
18.12. 2006
sňato:
3.1. 2007

