Zápis z 9. veřejného zasedání ZO Sl. Rudoltice
ze dne 15.9.2003

Přítomni: dle prezenční listiny
Program: 1. Platební výměry FÚ
2. Kooperativa – pojištění zaměstnanců
3. Zakládací smlouva 1. parní úzkorozchodné společnosti o.p.s.
4. Záměr obce pronajmout masnu
5. Dodatky k nájemní smlouvě ing. Jaroše
6. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Koberno
7. Odměna za práci v knihovně
8. Prodej dřeva z oplocenky
9. Stanovisko k převodu pozemků
10. Žádost p. Kostihy B. o slevu
11. Pořadník na byty 2 + 1
12. Snížení příspěvku ZŠ na provoz dle plnění rozpočt. plánu
13. Záměr obce – převedení zámku do majetku obce
14. Záměr obce o pronájem části „JZD“ na sběrné místo velkoobj.
odpadu
15. Hodnocení besedy s důchodci
16. Dopravní značení v parku
17. Stavební materiál na skládce
18. Zpřístupnění zámku
19. Výroční zpráva o činnosti ZŠ
20. Převod pozemků od PF
21. Drakiáda
Návrhová komise: p. Rajnochová, Křemen, Moravcová – schváleno 9 hlasy
Ověřovatelé zápisu: p. Kostiha, Bílek
Program byl schválen jednohlasně.
Ad 1.) Starostka seznámila přítomné s platebními výměry FÚ Bruntál ohledně
neoprávněně zadržených prostředků státního rozpočtu – vodovod III. etapa.
Podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků bylo požádáno
o posečkání a prominutí odvodu.
Ad 2.) Obecní zastupitelstvo pověřuje starostku k dalšímu jednání ohledně
k jednání ve věci vyměření sníženého penále.
Ad 3.) Přítomni byli seznámeni se zakládací smlouvou První parní úzkorozchodné společnosti o.p.s., zastupitelé ji schválili a schválili rovněž Martinu
Jalamasovou za členku správní rady, Danu Moravcovou za členku dozorčí rady
a peněžitý vklad ve výši 4000,- Kč.
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ZO schvaluje záměr pronájmu.
Ad 5.) ZO schválilo dodatky ke smlouvě s panem ing. Jarošem – nájemní
smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a souhlas s dalším
podnájem panu Martinu Schwarzovi.
Ad 6.) Starostka seznámila přítomné s žádostí p. Fikáčka o prodej pozemků
v k.ú. Koberno. ZO schválilo záměr prodeje pozemků s tím, že parcely č. 857/1
a 857/4 se rozdělí geometrickým plánem a s tímto záměrem seznámí i vlastníky
sousedních parcel. Parcela č. 52 – stavební v k.ú. Koberno se prodávat nebude.
Ad 7.) Starostka navrhla zastupitelům zvýšit odměnu knihovnici na 40,- Kč/1 h
s účinností od 1.10.2003.
Ad 8.) Zastupitelé schvalují darování použitého dřeva z oplocenky za odvoz.
Ad 9.) Starostka předložila zastupitelstvu stanovisko k převodu pozemků PF,
které budou sloužit Lesům ČR.
Ad 10.) Starostka seznámila přítomné s žádostí p. B. Kostihy o slevu
za stavební úpravy a z ceny pozemků bývalé policejní stanice. Kvůli střetu
zájmů byl z dalšího rozhodování tohoto bodu vyloučen člen ZO B. Kostiha.
ZO slevu ve výši 24 077,- Kč schvaluje.
Ad 11.) Starostka seznámila přítomné se žádostí na byty o velikosti 2 + 1.
Zastupitelé rozhodli pořadník na byty neschvalovat a doporučují starostce zjistit,
zda mají být v pořadníku i občané, kteří nesplňují požadavky dle Směrnice
pro přidělování bytů.
Ad 12.) Paní Pargačová seznámila přítomné s plněním plánu Základní školy
Slezské Rudoltice a ZO doporučilo k 30.11.2003 zpracovat rozpočtové opatření
dle plnění plánu k 30.11.2003.
Ad 13.) ZO pověřuje starostku k zajištění strategického partnera a schvaluje
záměr obce o převedení zámku do majetku obce.
Ad 14.) Starostka seznámila přítomné se sběrem velkoobjem. odpadu. Navrhuje
pronajmutí části bývalého „JZD“ od PF. ZO tento záměr schvaluje.
Ad 15.) Starostka seznámila přítomné s průběhem besedy s důchodci.
Ad 16.) Na návrh občanů starostka seznámila přítomné s dopravním značením
v parku. ZO navrhuje umístit značku „Zákaz vjezdu motorových vozidel“
s dodatkovou tabulkou „Dopravní obsluze vjezd povolen“ ze strany od vinárny i
od zahrádek.
Ad 17.) Starostka seznámila přítomné s umístěním použitelného stavebního
materiálu na skládce. Občané mají možnost po domluvě na OÚ si jej bezplatně
odvézt.
Ad 18.) 27. a 28. 9. 2003 v době od 10 do 16 hodin bude zpřístupněn zámek
pro veřejnost. Studenti ze SOŠ cestovního ruchu v dobových kostýmech budou
seznamovat veřejnost s historií zámku. Na stravu studentů a půjčovné kostýmů
bude uvolněno 3000,- Kč.
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Slezské Rudoltice za rok 2002.
Ad 20.) Podle zákona č. 253/2003 Sb. o podmínkách převodu pozemků
z vlastnictví státu je možnost zažádat o bezplatný převod pozemků určených
k vytvoření městské zeleně do majetku obce.
Ad 21.) Starostka informovala občany o drakiádě, která se bude konat 26.9.2003
v 15 hodin.
Diskuse:
Pan Bílek navrhl zastupitelům zvýšení odměny pro členy SDH při zásazích.
Paní Moravcová navrhla, aby se natřely a opravily vývěsky na náměstí a byly
využívány.
Paní Bílková se tázala na způsob bodování žádostí o přidělení bytů.
Pan Kostiha upozornil na zákaz skládky u bývalé váhy v Koberně.
Paní Rajnochová se tázala na opravu veřejného osvětlení u čp. 116, 117. V této
době je již vytyčen telefonní kabel a oprava se bude v nejbližší době provádět.

