Zápis
z jednání Zastupitelstva obce Bludov č. 15, které se konalo dne 9.8.2021
v 18.00 hodin v kulturním domě v Bludově
Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, MBA. (Bar), Prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (Bak),
Mgr. Luděk Březina (Bř), Jaroslav Čech (Če), Bc. Roman Holinka (Ho),
Jaroslav Hudlík, DiS. (Hu), Ing. Kateřina Juránková (Ju), Ing. Milan Klimeš (Kl),
Mgr. Karel Směšný (Sm), Ing. Pavel Ston (Sto), Bohuslav Strouhal (Str),
Ing. Josef Ťulpík (Ťu), Karel Bank (Ban)
Nepřítomni: Mgr. Jakub Jelínek (Je), Jindřich Matěj (Ma) omluveni
Program jednání :
1. Úvod
2. Rozpočtové změny č.7
3. Diskuse
Ad 1) Úvod
Zasedání zahájil starosta Ing. Pavel Ston. Konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva
obce, které je schopno se usnášet. Omluvil Mgr. Jelínka a p. Matěje.
Nejdřív seznámil přítomné s programem jednání.
Jelikož nebyly žádné připomínky ani doplňující návrhy, dal starosta o programu jednání
hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/

Je

Kl Ban Hu
/
/
/

/
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Jako ověřovatele zápisu starosta navrhl Karla Banka, Bc. Romana Holinku.
Jelikož nebyly žádné jiné návrhy ani připomínky, dal starosta o návrhu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Karla Banka a
Bc. Romana Holinku.

Hlasováno: Str Bak Bř
pro:
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ju Ma Ho Ťu
/
/

St
/

Če Bar Sm
/
/
/

Je

/
/

Kl Ban Hu
/
/
/

/

Vyhotovením zápisu starosta pověřil tajemníka obecního úřadu Ing. Kolínka.
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Ad 2) Rozpočtové změny č. 7
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce jsou předloženy ke schválení rozpočtové změny č. 7 dle přílohy, které řeší
změny v příjmové a výdajové části – finanční a věcná pomoc Obci Lužice postižené
tornádem, kompenzační bonus covid, navýšení investic při rekonstrukci místních komunikací
Ermisova, Na Hradě.
Hlavním důvodem pro zvýšení rozpočtových výdajů v kapitole „Silnice“ je realizace
rekonstrukcí místních komunikací Ermisova a Na Hradě. V současném rozpočtu je na tuto
akci vyčleněna částka Kč 4 850 000,-. Tato částka byla stanovena na základě rozpočtu
k projektové dokumentaci v roce 2020 a byla použita pro vypracování žádosti o dotaci na
MMR v závěru loňského roku. Je potřeba zdůraznit, že tato částka neprošla nabídkovým
řízením a byla tedy pouze propočtová.
V červnu t.r. se uskutečnilo řádné výběrové řízení na zhotovitele akce, přičemž byly osloveny
tři firmy, se kterými měla naše obec za poslední období v oblasti rekonstrukcí komunikací
dobré zkušenosti.
Byly to Strabag a.s., EKOZIS s.r.o. a JR Stavby s.r.o.
Nejvýhodnější nabídkovou cenu předložila společnost JR Stavby ve výši Kč 6 231 724 vč.
DPH.
Aby mohl starosta obce podepsat „Smlouvu o dílo“ s vítěznou firmou, k čemuž má zmocnění
z posledního jednání rady obce, je zapotřebí, aby byla posílena výdajová stránka obecního
rozpočtu o rozdíl mezi vysoutěženou cenou a cenou, která je v současné době na tuto akci
rozpočtem vyčleněna.
příloha: tabulka rozpočtových změn č. 7

Jelikož nebyly žádné návrhy, doporučení ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 7 dle přílohy.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/

Je

Kl Ban Hu
/
/
/

/

Ad 3) Diskuse
Po vyčerpání oficiálního programu jednání zastupitelstva obce vyzval starosta přítomné
k všeobecné diskusi.
p. Ston informoval o třech zásadních investicích obce do konce roku – rekonstrukci hasičské
zbrojnice včetně opravy věže na sušení hadic v listopadu až dubnu, vybudování venkovní
galerie Adolfa Kašpara s rozšířením sezení pro odpočinek a novou zelení do 25. září a
rekonstrukce výše zmíněných komunikací.
p. Březina upozornil na hlasitý, ale špatně slyšitelný místní rozhlas na ulici Čapkova a okolí.
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p. Ston reagoval, že informaci předá správci majetku p. Berkovi.
p. Strouhal doporučil na Tř. A. Kašpara označit parkoviště za Jednotou.
p. Ston informoval, že zítra v úterý 24.8.2021 proběhne kontrolní den k výstavbě obchvatu, na
kterém přednese připomínky občanů - ohrožování statiky domu, nutnost omezení rychlosti
vozidel stavby.
p. Bank se dotázal, jaký je prostor na vyřešení propustku u Ponamu na cestě od Zámečku.
p. Ston reagoval, že je nutné vyřešit majetkové poměry dotčených pozemků.
p. Balík upozornil na potřebu rekonstrukce komunikace na ulici Plk. Karla Hlásného a na
problematické parkování na této místní komunikaci, které zhoršuje průjezdnost.
p. Klimeš doporučil vyrobit nové propagační materiály obce.
Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky, starosta ukončil jednání zastupitelstva obce.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce č.15 konaného dne 9.8.2021 v Kulturním domě v
Bludově

Zastupitelstvo obce schvaluje:
312/Z/21 - program dnešního jednání.
313/Z/21 - jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Karla Banka a Bc. Romana Holinku.
314/Z/21 - rozpočtové změny č. 7 dle přílohy.
V Bludově dne: 9.8.2021

Zapisovatel Ing. Zdeněk Kolínek

Ověřovatelé:
p. Karel Bank v. r.

Bc. Roman Holinka v. r.

Ing. Pavel Ston v. r.
starosta obce

