Zápis z jednání zastupitelstva obce . 4 konaného dne 10.3.2003
v Kulturním dom Bludov

ítomni: Ing. Pavel Ston, Jind ich Mat j, Petr véda, Ing. Jaroslav Balhar, JUDr. Josef
Sedlá ek, Oto Böser, Ing. Jan Basler, PhDr. Stanislav Balík, Karel Bank, Marie Znojová,
MVDr. Josef Hlásný, CSc., Ing. Karel Janí ek, Ing. Karel Soural, David Horá ek
Omluveni: Ing. Franti ek B ezina – nemoc
Program:
1) Úvod
2) Kontrola úkol
3) Slib lena zastupitelstva
4) a) Zpráva o innosti rady obce
b) Zpráva o hospoda ení s obecním rozpo tem
5) Rozpo et obce na rok 2003
6) Ukon ení nájmu vinárny Night club
7)

izovací listina JSDH

8) Majetkoprávní zále itosti
9)

zné

Ad 1/ Úvod
Jednání zahájil starosta Ing. Pavel Ston. P ivítal p ítomné zastupitele a konstatoval, e je
ítomno 14 len zastupitelstva a zastupitelstvo je tudí usná ení schopné.
Vyhotovením zápisu pov il sl. Gabrielu Svato ovou, jako ov ovatele zápisu navrhl Ing.
Karla Janí ka a pana Petra védu.

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdr el se 1
Zastupitelstvo obce schválilo ov ovatele zápisu Ing. Karla Janí ka a pana
Petra védu.

Dále nechal starosta hlasovat o p edlo eném programu jednání zastupitelstva.

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje p edlo ený program jednání.
Ad 2/ Kontrola úkol
a) 26/Z/03 - napravení zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce – spln no
b) 28/Z/03 - kontrola hospoda ení Obecních les Bludov s.r.o. – trvá, termín 31.3.2003
c) stru ný program innosti rady obce na období 2002 – 2006 – spln no

Ad 3/ Slib lena zastupitelstva obce
Starosta Ing. Pavel Ston informoval p ítomné o tom, e Ing. Tomá Igna ák rezignoval dne
6.2.2003 na mandát lena zastupitelstva obce i na funkci p edsedy finan ního výboru.
Dne 20.2.2003 rezignovala na sv j mandát také paní Anna Kri ová, která byla prvním
náhradníkem na kandidátce Strany zelených.
Dal ím náhradníkem byl Ing. Jan Basler, který se dne 21.2.2003 stal lenem zastupitelstva
obce na základ osv ení vydaného radou obce dle p íslu ných právních p edpis .
Poté Ing. Jan Basler slo il slib lena zastupitelstva obce do rukou starosty.

Ad 4/
a) Zpráva o innosti rady obce
Starosta Ing. Pavel Ston podal zprávu o innosti rady obce.
Hlavním p edm tem innosti rady obce byla problematika obecního rozpo tu na rok 2003.
Do návrhu rozpo tu rada obce postupn zapracovávala p ipomínky n kterých zastupitel .
Po projednání rozpo tu ve finan ním výboru, jeho n které návrhy do rozpo tu rovn
zahrnula, p edkládá rozpo et obce na rok 2003 ke schválení zastupitelstvu obce.
Rada obce se opakovan zabývala organiza ním uspo ádáním obecního ú adu. Rada obce
rozhodla z ídit na obecním ú ad dva odbory na místo p vodních t í. Jsou to odbor
výstavby a ivotního prost edí a ekonomicko-správní odbor. Tyto odbory budou zárukou

( i do budoucna po vstupu do EU) ádného výkonu p enesené p sobnosti ve v ech
oblastech správních ízení. Rada obce vyhlásila výb rová ízení na obsazení vedoucích
chto odbor . V souladu s doporu ením p íslu ných komisí pro výb rová ízení rozhodla
rada obce jmenovat vedoucím odboru ekonomicko-správního Ing. Jana aje a vedoucím
odboru výstavby a ivotního prost edí pana Jana Fouska.
Rada obce se dále na svých jednáních zabývala t mito okruhy problém :
Do d íve zvolených obsazených komisí jmenovala tajemníky komisí z ad
zam stnanc OÚ. Tajemníkem komise ivotního prost edí sl. Hanu Tolarovou,
tajemníkem komise kolské, kulturní, mláde e a sportu paní Janu B ezinovou,
tajemníkem komise sociální sl. Gabrielu Svato ovou a tajemníkem komise likvida ní
paní Ludmilu Petru elovou.
Projednala a schválila tyto vnit ní p edpisy a sm rnice, podle nich se bude ídit
ka dodenní innost obecního ú adu a obce Bludov: organiza ní ád obecního ú adu,
pracovní ád obecního ú adu, spisový ád obecního ú adu, zásady pro pou ití
sociálního fondu, z izovací listina JSDH, vnit ní sm rnice o zp sobu vedení hmotného
majetku M od 1.1.2003 a organiza ní ád obce Bludov.
Jmenovala leny krizového tábu a bezpe nostní rady obce. leny krizového tábu
byli jmenováni v ichni radní plus velitel JSDH Bludov. leny bezpe nostní rady byli
jmenováni v ichni radní, velitel JSDH plus vedoucí OV P.
Projednala rezignaci Ing. Tomá e Igna áka a nástup dal ích náhradník na uvoln ný
mandát.
Jeliko od 1.1.2003 vstoupila v platnost novela zákona o matrikách a tzv. „delegace
atku“ byla zru ena, zabývala se rada obce stanovením poplatku na áste nou úhradu
náklad na svatební ob ad. Byl odsouhlasen poplatek ve vý i 350,- K na ob ad bez
ohledu na bydli snoubenc .
podle nových p edpis musí být dosavadní poplatek za hrobové místo nahrazen
nájemní smlouvou na pronájem hrobového místa. Rada obce se zabývala touto
problematikou a odsouhlasila, e s jednotlivými nájemníky hrobových míst budo do
konce leto ního roku p íslu né smlouvy uzav eny.
V dal ích jednotlivostech odkázal starosta na zápisy z jednání rady obce.
Diskuse:
p. Horá ek: Dotaz – výb rové ízení na vedoucí odbor bylo interní?
Ing. Ston:V podstat ano, do výb rového ízení na odbor V P se p ihlásili 2 uchaze i, na
odbor E-S pouze jeden uchaze .
p. Horá ek: Zru ili jsme tajemníka, pro jsme funkci nezachovali a nevy
Ing. Ston:

ili tak celou v c?

edpisy platné od 1.1.2003 p li pozd ji, a po zru ení tajemníka.

JUDr. Sedlá ek: innost OÚ je naprosto stejná jako p ed novým rokem, p edpisy se
nezm nily.
PhDr. Balík: Odkazuje na zápis z rady . 4, kde Ing. B ezina upozor uje na p ípis krajského
adu o výkonu p enesené p sobnosti.

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdr el se 1
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o innosti rady obce .
b) Zpráva o hospoda ení s obecním rozpo tem
V p edlo ených materiálech je uvedena zpráva za m síc leden, nebo vzhledem k nemoci
paní Hubá kové byla uzáv rka za m síc únor zpracována pozd ji. ísla za únor v ak ji jsou
známa.
Stav k 1.1.2003 byl 5,967.000,-K . K 28.2.2003 p íjmy inily 4,800.000,-K , výdaje
4,712.000,-K . K 28.2.2003 je z statek na ú tu 6,056.000,-K .

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o hospoda ení s obecním rozpo tem.

Ad 5/ Rozpo et obce na rok 2003
Starosta sd lil, e rozpo et je koncipován jako vyrovnaný, na stran p íjmové i výdajové
28,913.000,-K .
Do návrhu rozpo tu byly zapracovány p ipomínky zastupitel .
Co se tý e p íjmové ásti, prob hla konzultace s Krajským ú adem Olomouc, bylo potvrzeno,
e navr ená ísla jsou reálná.
V p íjmové ásti je zapracován z statek z lo ského roku.
Návrh Ing. Stona na úpravu rozpo tu:
íjmy:
-

1112 da z p íjmu FO z podnik. pový it o 500.000,-K
íjem za t íd ný odpad +200.000,-K
1031 2111 p stební innost – lesy pový it o 100.000,-K

Výdaje:
-

2321 6121

OV a kanalizace pový it o 655.000,-K

-

3326 6121 vypustit 20.000,-K na zhotovení nápisu na budovu Oran erie
za lenit 40.000,-K na nát r indelu na ko árovn

-

3392 5169 slu by - poní it o 50.000,-K

-

3392 5171 opravy a údr ba – poní it o 55.000,-K

-

3392 5171 opravy – vypustit 160.000,-K na vým nu podlahy na sále

-

3722 5169 slu by – navý it o 200.000,-K

-

6171 5169 pohonné hmoty – poní it o 10.000,-K

-

6171 5169 studie, pr zk., projekty – pový it o 200.000,-K

Diskuse:
Ing. Soural: Tá e se, jak to bude s chodníkem na trase od Nealka k zámku?
Ing. Ston vyzval k odpov di p. Fouska z pléna.
p. Fousek: Musí se nejd íve ud lat kanalizace, kabelizace, VO, chodník je a „bonbónek“,
nejd íve musí být kanalizace, potom soub h v ech in enýrských sítí.
z pléna: Od Nealka ke kole povede také kanalizace?
p. Horá ek: Existuje n jaký asový harmonogram, kdy se ud lá první výkop v akci
kanalizace? Neopravujeme cesty, silnice, co máme íkat lidem, kdy se zeptají?
Ing. Ston: Vy izuje se územní rozhodnutí, které by m lo být vydáno kolem 25.3. 2003, a
bude vydáno, bude dopln na ádost o dotaci na SF P, poté budeme lobovat, zatím nelze íct
ádný termín, dle sd lení SF P m eme v ideálním p ípad „kopnout do zem “ ve 3. tvrtletí
leto ního roku.
p. Mat j: soub
dokumentace.

s vy izováním územního rozhodnutí se zpracovává provád cí projektová

Ing. Soural: Kdy budou peníze, kde se za ne?
p. Mat j: Musí se za ít isti kou, pak se bude pokra ovat.
p. Böser: Pro se musí za ít isti kou a ne rozvody?

p. Fousek: Kanalizaci musíme za ít po spádu, ne proti, není to otázka pen z, ale
technologických postup .
z pléna: Chodník Nealko – Z – spousta d tí tudy chodí do koly, v
auta, pro se s tím nic ned lá?

po krajích cesty stojí

p. Fousek: Jde o stejný p ípad, p jde tudy kanalizace.
PhDr. Balík: Nevím, í jsou pozemky p ed domy lemujícími uvedený úsek, mo ná by bylo
dobré ud lat provizorní stezku, nap . vysypanou rkem.
JUDr. Sedlá ek: Pro jen provizorní, trasa by byla bezpe
(uli ka Nová D dina).

í, p lka je vlastn hotová

p. Horá ek: Jak dalece jsme po ítali studie a projekty?
Ing. Basler: Polo ka silnice – je ur eno na n co konkrétn ?
Ing. Ston: Rest je spousta.
Ing. Basler: 600.000,-K je dost vysoká ástka, abychom tam n jaké provizorium v lenili.
p. Znojová: Jak se bude

rk v zim udr ovat?

PhDr. Balík:

rk jako p íklad, v e vy

ekl jsem

p. Znojová: Nejsem pro provizorní

í studie.

ení.

Ing. Basler: Horní ást horního konce – prob hla oprava cesty sm rem do pískovny, m la by
se opravit také cesta sm rem od pískovny – ne ádnou drtí, ale po ádn jako cesta, ne
provizorn .
p. Znojová: V této lokalit nechodí tolik d tí a nejezdí tu ani tolik aut.
Ing. Basler: Z cesty z stal jen úzký prou ek, není se kam vyhnout.
p. Znojová: Ka dá ást obce je n jak po kozená, já neprojdu bez gumák .
Ing. Basler: Ale asfalt vydr í déle ne

rk.

JUDr. Sedlá ek: Jak vede trasa kanalizace v úseku Nealko – zámek?
p. Fousek: De ová podél celé délky, spla ková ve t etin .
Ing. Soural: Pod chodníkem musí být ve keré in enýrské sít ? Nemohou být na jedné stran
in enýrské sít a na druhé stran chodník?
JUDr. Sedlá ek: Loni se vynalo ily nemalé prost edky na in enýrské sít , asi 300.000,-K .
Projektant by m l sladit in enýrské sít a doplit kanalizaci.

Ing. Ston: Toto m eme
JUDr. Sedlá ek:

it, jakmile budeme mít stavební povolení.

ipomínám, e v e by m l d lat pouze jeden projektant.

p. Horá ek: Ptám se na p edb ný odhad – kolik bude akce OV a kanalizace stát?
Ing. Ston: 140,000.000,-K , z toho 60% dotace
p. Horá ek: Dotaz, jak bude obec svoji ást dotovat?
Ing. Ston: Celá akce je rozd lena na dv etapy, ka dá po 70,000.000,-K – obec si vezme
ku a úv r.
p. Horá ek: Jak je na tom obec se svým úv rovým zatí ením?
Ing. Ston: Obec je v celkem dobré pozici, loni jsme nevzali ádný úv r, letos krom
neplánujeme ádné dal í úv ry.

OV

JUDr. Sedlá ek: Rada obce je rozhodnuta po ádat 60% dotaci na SF P?
Ing. Ston: Chceme výjimku 80%.
JUDr. Sedlá ek: Dota ní ádost ji musí být podlo ena touto výjimkou.
Ing. Ston: Budou vedena jednání.
p. Fousek:
Ing. Ston: O pr

eme ádat p ímo o dotaci 80%.
hu celé akce bude zastupitelstvo informováno.

JUDr. Sedlá ek: Podání ádosti o dotaci musí schválit zastupitelstvo.
p. Lipovský z pléna: Kdy tedy budou chodníky?
Ing. Ston: Mohli bychom ulo it zpracování studie, poté snad. V tuto chvíli nelze it otázku
chodníku Nealko – zámek, snad a po vypracování provád cí projektové dokumentace na
akci OV a kanalizace.
p. Lipovský z pléna: Kolik stojí 1 chodník?
Ing. Ston: Od lázní k zámku 10,000.000,-K komplet v . in enýrských sítí.
p. Horá ek: Chodník povede a k lázním nebo jen k Nealku?
p. Fousek: k Nealku.
JUDr. Sedlá ek: Elektrika je vyprojektovaná a k lázním, máme mo nost získat dotace.

p. Böser: Jak si má vysv tlit polo ku 3633 6121 výstavba a údr ba in enýrských sítí?
PhDr. Balík: To je napln ní toho, co jsme schválili na minulém zasedání.
p. Böser: Na této polo ce je hodn pen z, chci se podívat na projektovou dokumentaci,
prob hlo výb rové ízení na dodavatele?
p. Fousek: Projektová dokumentace zatím není, jde pouze o informativní propo et, je t eba
zajistit p ípojky a sít . Poté pan Fousek objasnil jednotlivé polo ky této kapitoly.
p. Böser: Kdy se dá p edpokládat za átek realizace – letos? Bude se d lat extra?
p. Fousek: Ano, bude se d lat zvlá .
JUDr. Sedlá ek: Co znamená polo ka 1,600.000,-K TVRD V potokách – NN, VN + trafo
p. Fousek: Celkem se jedná o akci za 6,000.000,-K ; 1,600.000,-K je pouze 1. etapa – VN,
trafo p esn dle zpracované projektové dokumentace.
JUDr. Sedlá ek: Jedná se tedy o lokalitu od „Kr my“ k Bank m?
p. Fousek: Ano, jedná se o tuto lokalitu.
JUDr. Sedlá ek: Kolik na tuto akci p ispívá SME a.s.?
p. Fousek: 55%.
p. Balík z pléna: Pískovna má p ku od obce 500.000,-K , p es 300.000,-K se pou ilo na
zvelebení obecního majetku – pokud bude ode teno z nájmu, který iní 600.000,-K , je v e
v po ádku, pokud ode teno nebude, nebude pískovna schopna platit vý e uvedený nájem.
PhDr. Balík: Tá e se na polo ku 3632 5139 – materiál 40.000,-K – na co to je?
p. Volek: Jedná se o materiál na opravy chodník .
p. Znojová: Tá e se, co znamená polo ka 3632 5154 elekt ina?
p. Balík z pléna: Vysv tluje, e se jedná o topení v márnici, které je nutné, aby nezamrzla
voda v márnici (WC).
p. Znojová: Záchod se nepou ívá, voda se m e vypustit a polo ka za elekt inu u et it.
Ing. Janí ek: Tato ástka je také na zá ivku, která je napájena z márnice.
p. Balík z pléna: Vysv tluje, e zá ivka je napojena na ve ejné osv tlení a není napájena
z márnice.

Ing. Soural: Tá e se pana Fouska, zda tedy výdajová polo ka 500.000,-K na in enýrské sít
v lokalit u M padá?
p. Fousek: Uvidíme, co ekne vyhodnocení, dá se nahradit.
Ing. Ston: Tato ástka se m e p esunout do rezervy nebo na n jakou z akcí.
Ing. Soural: 1,000.000,-K na opravu bytového fondu je moc, m lo by být v p íjmech – nap .
problém st ech na „Ol ankách“.
Ing. Ston: Vysv tlil, e problém této st echy spo ívá v chyb jící izola ní vrstv .
Ing. Soural: St echa nebyla vyhotovena dle projektové dokumentace, proto e nebyly peníze.
Pokud se s tím nebude nic d lat, bude v e je hor í.
Ing. Ston: O tomto problému se ví, zatím v ak v rozpo tu nefiguruje.
Dále se zastupitel tá e, co s 500.000,-K místo in enýrských sítí u M ?
JUDr. Sedlá ek: Navrhuje na dokon ení zahrady kulturního domu p idat 200.000,-K .
PhDr. Balík: S návrhem JUDr. Sedlá ka nesouhlasí, není podstatné v kulturním dom n co
dlá dit.
JUDr. Sedlá ek: Loni bylo cestovné 27.000,-K , letos je v rozpo tu ástka 330.000,-K –
eme zde u et it!
p. Znojová: Tá e se, co znamenají u kulturního domu polo ky drobný materiál a materiál.
Tento její dotaz vysv tlil Ing. Ston.
p. Znojová: Tá e se na polo ku 6171 5171?
p. Volek: Podal k tomuto vysv tlení.
p. Böser: Co si mám p edstavit pod ástkou 150.000,-K na dopravní zna ení?
Ing. Ston: Byla provedena inventura dopravního zna ení. Jedná se o dopravní zna ky, které
je t eba nezbytn osadit.
p. Volek: Byl vydán nový p edpis pro dopravní zna ení, obec má povinnost vyhov t zákonné
norm , bude zpracován pasport dopravního zna ení v obci, bude osazeno pouze dopravní
zna ení, které bude mít opodstatn ní.
JUDr. Sedlá ek: A tato akce p ijde obec na 150.000,-K ?
p. Volek: 1 zna ka stojí asi 2.500,-K , v obci bude nutno osadit asi 80-90 zna ek.

p. Hladilová z pléna: Tá e se, kolik stojí zámecký park a kolik pen z je vy len no na
kolství?
Ing. Ston: 1,700.000 na Z , 1,500.000 na M .
p. Balharová: Náklady na zámecký park jsou 274.000,-K .
p. Horá ek: Jaké jsou majetkoprávní vztahy v zámku, jak je budeme

it?

Ing. Ston: Jedná se o ideální spoluvlastnictví.
p. Horá ek: V rozpo tu je na opravu WC na zámku 370.000,-K , znamená to, e celá akce
stojí 740.000,-K a druhou polovinu náklad uhradí Ing. Mornstein?
Ing. Ston: Ne, celá akce stojí 370.000,-K a bude ji hradit obec. V minulosti Ing. Mornstein
vynalo il na ji ní k ídlo zámku 600 – 700.000,-K , obec tedy také n jakou ást opraví ze
svého. WC bylo vybráno proto, e máme zájem dále provád t svatební ob ady a po ádat
koncerty a WC jsou v dezolátním stavu.
p. Horá ek: Polo ka nájem Ing. Mornsteinovi 140.000,-K – jedná se o nájem za 50%
majetku, který obec u ívá celý?
Ing. Ston: Navzájem si obec a Ing. Mornstein neplatí za p evod nemovitostí, do budoucna
chceme dosáhnout toho, e ur ité nemovitosti budou ve 100% vlastnictví obce a jiné
nemovitosti ve 100% vlastnictví Ing. Mornsteina.
p. Horá ek: Tak e v

inu spole ných prostor u ívá obec?

Ing. Ston: Ano.
p. Horá ek: Jak tuto v c

íme ú etn ?

Ing. Ston: Nejsme vlastníky 50%, ale ideální poloviny. Máme zájem v e vypo ádat tak, aby
nebyla ideální polovina, ale reálná.
JUDr. Sedlá ek: Nezpochyb oval bych investici na WC – je to ostuda. Tyto WC slou í pro
ob ady a koncerty.
p. Horá ek: Jak to tedy bude dál s majetkovým vypo ádáním s Ing. Mornsteinem?
JUDr. Sedlá ek: lala se jen údr ba, první v í akce na zámku je oprava WC. Jedná se o
akci výjime nou, nebo WC jsou v havarijním stavu.
p. Balík z pléna: Doporu uji, abychom vodu ud lali s napojením na vodovod.
Ing. Janí ek:

1) V minulosti byla odsouhlasena pravidla hry v i zámku. O patném stavu WC se v
ji d íve, dnes u je stav havarijní

lo

2) S Ing. Mornsteinem prob hla domluva na rozdílu z nájemného

K rozpo tu:

1)

na budov kulturního domu máme informa ní st edisko, ov em informace v ti né
podob zde nezískáme ádné.M l by být prostor pro takovouto prezentaci – nap .
kalendá e atd., zájmová innost – ir í eviden ní innost, propagace obce. Bylo by dobré
dát mo nost kulturnímu domu na i obec propagovat touto formou

2)

ipomínka – stavebníci na „Kostelním vrchu“ hradili ást náklad na technickou
vybavenost, stavebníci v lokalit V Potokách by m li také hradit náklady na technickou
vybavenost

p. Mat j: Tato ástka se promítne v cen pozemku.

3)

ipomíná – 2x jsme platili sochu P. Marie, nyní platíme sochu Sv. Rocha – byl vypátrán
viník – obec nemusí n co za n koho hradit

p. Balík z pléna: Ve kerou kodu uhradila poji ovna.

4)

pouze p ipomínka – údr ba koupali
isp t více, projednat s paní Jirglovou

– vlastní provoz bazénu je drahý, mohlo by se

Ing. Ston: Tá e se Ing. Janí ka, zda co se tý e informa ního st ediska, má konkrétní návrh.

Ing. Janí ek: Za lenit do rozpo tu do kapitoly kulturní d m ástku 50.000,-K na propagaci
obce /v ti né podob /.

p. Kulhaj z pléna:

1)

ádá za lenit do rozpo tu polo ku na zabudování m e na hasi ské zbrojnici mezi
vstupní dve e jako ochranu majetku, m stojí 8-15.000,-K

2) Kanalizace na ulici Kroupova – je ve patném stavu, dochází k zatopení a vytopení sklep
– je do rozpo tu za len na i polo ka na opravu této kanalizace?
p. Volek: Práce jsou ji objednané u PVS umperk, ekalo se na po así.
Ing. Janí ek: izovací listina JSDH – v l. 8 je uvedeno, e slu by jsou bezplatné, navrhuje,
aby byly úplatné.
JUDr. Sedlá ek: Nemáme ov eno, zda je toto právn mo né.
Ing. Ston:
rozpo et.

e se

it vyfakturováním zvý ených náklad

hasi , není to vazba na

p. Znojová: Tá e se na obsah polo ky 6171 5169 Gordic 70.000,-K ?
p. véda: Jedná se o platbu provozu distributorovi, jde o b nou cenu.
Ing. Soural: K polo ce 90.000,-K na místní rozhlas; Rozhlas není sly et, na opravu je
90.000,-K málo, mo ná je lep í po ídit jiný informa ní systém, nap . SMS.
Ing. Basler: Rozhlas se musí zachovat, nebo systém CO, poplachy se hlásí rozhlasem.
JUDr. Sedlá ek: Technická stránka souvisí s p emíst ním na radnici.
Ing. Soural: Navíc hlá ení probíhá v 15.00 i 16.00 hodin – toto je moc brzy. Ob ané jsou
v zam stnání a hlá ení nemají mo nost sly et, bylo by lep í provád t hlá ení pozd ji, nap . v
18.00 i 19.00 hodin ve er.
p. Volek: Rozhlas nefungoval, na la se závada, která se opravila, po oprav v e fungovalo,
musí se opravit alespo staré ampliony.
PhDr. Balík: Technická poznámka – v rozpo tu str. 6 podp rné programy – ádám doplnit
slovo „kultura“ a str. 8 5137 video – vypustit slova „bylo ukradeno“.
p. Horá ek: Polo ka 130.000,-K na vybavení kuchyn M
epravu stravy ze Z ?
Ing. Ston: Ano, jedná se o reálnou ástku.
p. Volek: Aby v e fungovalo, jsou stavební úpravy nezbytné.

p. Tichá z pléna: Vybavení kuchyn M je p vodní, zastaralé.

– jedná se i o nádoby na

JUDr. Sedlá ek:

l by být proveden ekonomický rozbor v pískovn .

Hlasováno o návrhu Ing. Stona:
íjmy:
-

1112 da z p íjmu FO z podnik. pový it o 500.000,-K
íjem za t íd ný odpad +200.000,-K
1031 2111 p stební innost – lesy pový it o 100.000,-K

Výdaje:
-

2321 6121

OV a kanalizace pový it o 555.000,-K

-

3326 6121 vypustit 20.000,-K na zhotovení nápisu na budovu Oran erie
za lenit 40.000,-K na nát r indelu na ko árovn

-

3392 5169 slu by - poní it o 50.000,-K

-

3392 5171 opravy a údr ba – poní it o 55.000,-K

-

3392 5171 opravy – vypustit 160.000,-K na vým nu podlahy na sále

-

3722 5169 slu by – navý it o 200.000,-K

-

6171 5169 pohonné hmoty – poní it o 10.000,-K

-

6171 5169 studie, pr zk., projekty – pový it o 200.000,-K

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdr el se 1

Hlasováno o návrhu JUDr. Sedlá ka navý it výdaje na zahradu KD o 200.000,-K :

Hlasováno: pro 2, proti 5, zdr el se 7

Hlasováno o návrhu Ing. Janí ka navý it výdaje u kapitoly KD o polo ku propagace obce –
50.000,-K :

Hlasováno: pro 11, proti 0, zdr el se3

Hlasováno o vy len ní polo ky 500.000,-K na in enýrské sít u M z výdaj :

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdr el se 0

Hlasováno o za len ní polo ky 15.000,-K na zabudování m

e do dve í hasi ské zbrojnice:

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdr el se 0

Hlasováno o tom, e navr ené výdaje 50.000,-K na propagaci obce a 15.000,-K na m do
hasi árny budou hrazeny z vy len né ástky 500.000,-K na in enýrské sít u M a o zbytek
této ástky bude pový ena výdajová polo ka na OV a kanalizaci:

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdr el se0

p. Horá ek: Co tedy s otázkou vybudování chodník ?

Ing. Ston: Navrhuje zpracovat studii chodníku ul. Nová D dina.

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdr el se 0

Zastupitelstvo obce ukládá rad obce zpracovat studii chodníku ulice Nová
dina.

Hlasováno o rozpo tu na rok 2003 v . vý e schválených návrh , tedy o vyrovnaném
rozpo tu – na stran výdajové a p íjmové 29,713.000,-K :

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdr el se 2

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpo et obce na rok 2003.

Ad 6/ Ukon ení pronájmu vinárny Night Club na zámku
Starosta Ing. Ston ve stru nosti seznámil p ítomné s obsahem právního rozkladu JUDr.
Martináka v této v ci.

Sd lil, e v souvislosti s nájmem p edm tných nebytových prostor jsou v sou asné dob
vedeny t i soudní spory:

1) spor o zaplacení ástky 220.068,-K s p íslu enstvím jako dluhu na nájemném, kde
alobci jsou spoluvlastníci zámku, tj. obec Bludov a Ing. Mornstein, alovanými pak oba
nájemci, tedy Miloslav Pávek a Ing. Zbyn k upa – obci Bludov byla p iznána pouze
ástka 9.591,30 K .
2) spor o vyklizení p edm tných nebytových prostor, kde alobci jsou op t obec Bludov a
Ing. Mornstein, alovanými pak nájemci Ing. upa a pan Pávek.
3) Spor o neplatnost výpov di z nájmu, ve kterém se nájemci sporných nebytových prostor
domáhají v i spoluvlastník m zámku ur ení platnosti výpov di ze dne 24.8.2001, je jim
byla spoluvlastníky dána.

Ing. Ston sd lil, e v této celé kauze se jeví jako nejsch dn í tzv. nulová varianta, co
znamená, e obec Bludov a Ing. Mornstein upustí od vymáhání dlu né ástky a na druhou
stranu nájemci Ing. upa a pan Pávek vyklidí a opustí p edm tné nebytové prostory.
Rozhodnutí o stornování pohledávky nále í do pravomoci zastupitelstva obce.

p. Horá ek: V této chvíli jsou ji prostory vyklizeny?

Ing. Ston: To v sou asné chvíli nevíme. Upozor uje v ak na skute nost, e panu Pávkovi se
nijak moc nelíbí skute nost, e by m li nájemci uvést nebytové prostory do p vodního stavu.
Vytvá í jakýsi morální nátlak, e by obec m la slevit ze svých po adavk .

Ing. Mornstein z pléna: Sd luji, e souhlasím s nulovou variantou, av ak nebytové prostory
musí být alespo ve „slu ném“ stavu.

p. Znojová: Ji jsme prosoudili 30.000,-K .

JUDr. Sedlá ek: Neprosoudili, rozhodnutí nebylo pravomocné. Do pravomoci zastupitelstva
pat í pouze to, zda pohledávka bude i nebude vymáhána.

p. Znojová: Kdyby nájemci nedali nebytové prostory do p vodního stavu, kolik by obec
musela vynalo it na úpravu a opravu? ance na výhru soudu je minimální.
Tá e se, kdo bude d lat smlouvu p i nulové variant ?

Ing. Ston: Ze strany obce JUDr. Martinák, za stranu Ing. Mornsteina smlouvu posoudí JUDr.
Makovec.

p. Horá ek: Kolik by tedy stála úprava do „p vodního stavu“?

JUDr. Sedlá ek: Mo ná by lo p i ení tohoto problému vyu ít pomoci státní památkové
pé e, nebo nájemci ud lali úpravy, které nevyhovují podmínkám.

Ing. Ston: Zformuloval usnesení, e zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby nebyla vymáhána
sporná pohledávka ve vý i 220.068,-K .

Ing. Janí ek: Vyjád il názor, e se nejedná o pohledávku, nebo se neobjevuje v ú etnictví.
Za pohledávku lze pova ovat pouze ástku 9.591,30 K , která byla soudem uznána , a která
figuruje v ú etnictví.

Po ob írné diskusi o správné formulaci usnesení dal starosta hlasovat o tomto usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby v rámci dohody o narovnání
s Miloslavem Pávkem a Ing. Zby kem upou, se obec Bludov vzdala své
sporné pohledávky ve vý i 210.476,70 K s p íslu enstvím, uplatn ném
v soudním ízení vedené u Okresního soudu v umperku pod sp. zn.
16C 61/2002 .

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdr el se 2

Ad 7/ a) z izovací listina JSDH Bludov
b) organiza ní ád obce Bludov

a)

izovací listina JSDH Bludov

Ing. Ston seznámil p ítomné s nutností schválit novou z izovací listinu Jednotky Sboru
dobrovolných hasi Bludov.

Ing. Janí ek: V lánku 8, odst. 1, by m lo být slovo úplatné.

JUDr. Sedlá ek: V ostatních odst. 2 a 3 l. 8 je to docela slu

o et eno.

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje Z izovací listinu Jednotky Sboru dobrovolných hasi
Bludov.

b) organiza ní ád obce Bludov
Ing. Ston seznámil p ítomné s organiza ním ádem obce Bludov.

JUDr. Sedlá ek: Co z p vodního organiza ního ádu platí a co se zru uje? Starý a nový se
nep ekrývá celý.

PhDr. Balík: Schvalme organiza ní ád bez p íloh /první dv strany/ a p ílohu . 3 a ostatní
ponechme v platnosti.

Ing. Soural: V pravidlech pro hospoda ení s rozpo tem by m l být strop, o kterém bude
rozhodovat rada.

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdr el se 0
Zastupitelstvo schvaluje organiza ní ád obce a jeho p ílohu . 3 s tím, e ostatní p ílohy
stávají v platnosti.

Ad 8/ Majetkoprávní zále itosti

a) Zm na usnesení – prodej pozemku

pánce T mové

Informace podal Ing. Ston. Sd lil, e zastupitelstvo obce Bludov schválilo prodej pozemku
p. . 829/5 v k.ú. Bludov. Poté, co se za ala psát kupní smlouva, projevila paní T mová p ání,
aby v kupní smlouv jako kupující figuroval krom ní také její druh pan Rastislav Filip. Je

tedy t eba – dle JUDr. Martináka, aby zastupitelstvo obce Bludov schválilo prodej do
spoluvlastnictví T mová – Filip, respektive zm nit p vodní usnesení.

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdr el se 0
Zastupitelstvo obce m ní usnesení . 396/Z/02 ze dne 21.10.2002 takto:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. . 829/5 v k.ú. Bludov do
spoluvlastnictví
pánky T mové a Rastislava Filipa za ú elem stavby
rodinného domku s provozovnou kade nictví za kupní cenu ve vý i 285,/1m2.

b) Zm na usnesení – prodej pozemku man el m Kova

kovým

Ing. Ston informoval o tom, e zastupitelstvo obce schválilo prodej ásti p. . 2496/1 /PK/ o
vým e 82 m2 za kupní cenu 4.100,-K man el m Kova kovým.
Do lo k tomu, e Katastrální ú ad p adil p edm tným ástem pozemku samostatná parcelní
ísla, av ak bylo zji no, e vým ra t chto pozemk je odli ná od vým ry p vodn uvád né.
Sou asný stav je tedy takový, e man el m Kova kovým obec Bludov prodá p. . 843/2 o
vým e 19 m2 (p vodn 42 m2) a p. . 844/2 o vým e 8 m2 (p vodn 40 m2).

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdr el se 0
Zastupitelstvo obce m ní své usnesení . 334/Z/02 ze dne 3.6.2002 takto:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. . 843/2 o vým e 8 m2 a
pozemku p. . 844/2 o vým e 19 m2 v k.ú. Bludov man el m Petru a
Daniele Kova kovým za kupní cenu 50,-K /1 m2, tj. celkem 1.350,-K .

c) Návrh man el Mrenových
Man elé Mrenovi nesouhlasí s návrhem komplexních pozemkových úprav – na dolním konci
vlastní pozemky, p es které má vést cesta.

Ing. Ston: Zdá se mu, e o této v ci je p ed asné jednat, nebo není souhlas v ech ú astník .

JUDr. Sedlá ek: Cesta na „Post elmovskou“ je zakreslena v závazném územním plánu.
Komplexní pozemkové úpravy kon í u mostku, musí být souhlas s odprodejem pozemku
v jiné trase. Nejsch dn í cesta je vyvlastn ní, sou asná trasa cesty je nejvýhodn í.

lo by se znovu jednat s Mrenovými a dále s B ezinovými z Bohutína a Bohdíkova.

Ing. Balhar: Plánovaná cesta bude normální komunikace?

JUDr. Sedlá ek:

e být, ale kon í mostkem. Zastavitelné území kon í potokem.

Dále JUDr. Sedlá ek ve stru nosti vysv tlil princip komplexních pozemkových úprav.

Vzhledem k nedostate né p ipravenosti se touto v cí bude zabývat zastupitelstvo na n kterém
z dal ích zasedání.

Ad 9/ R zné
a)

edseda finan ního výboru

Ing. Ston uvedl, e vzhledem k rezignaci Ing. Igna áka na mandát lena zastupitelstva je t eba
jmenovat nového p edsedu finan ního výboru.
Rada obce navrhuje Ing. Balhara.

Ing. Balhar: Pokud by n kdo m l p ipomínku nap . týkající se podjatosti i podobn , a ji
ekne hned, pokud ne, souhlasí s výkonem této funkce, bude-li zvolen.

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdr el se 2
Zastupitelstvo obce jmenuje Ing. Jaroslava Balhara p edsedou finan ního
výboru.

b) Ing. Ston informoval p ítomné o tom, e vstoupila v platnost vyhlá ka . 37/2003 Sb.
Upravující odm ny pro leny zastupitelstva obce. Ing. Ston navrhuje, aby odm na lena
zastupitelstva inila 85% odm ny stanovené vyhlá kou po ínaje 1.3.2003.
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje odm ny pro neuvoln né leny zastupitelstva ve vý i 85%
odm ny stanovené vyhlá kou . 37/2003 Sb., po ínaje 1.3.2003.

c) p. Znojová:
pozd .

ipomíná, e dostávat zápisy z jednání rady a na zastupitelstvu obce je

Ing. Ston: Je n kolik mo ností:
-

zápisy budou p ilo eny k pozvánce na zastupitelstvo

-

zápisy budou rozdány na pracovní porad zastupitelstva

-

zápisy budou rozesílány e- mailem

-

zápisy budou k nahlédnutí na OÚ

Bylo dohodnuto, e v em zastupitel m, kte í udají svou e-mailovou adresu bude zápis posílán
tímto zp sobem, ostatní zastupitelé obdr í zápis na pracovní porad , pouze JUDr. Sedlá kovi
budou zápisy zasílány.

d) Ing. Soural: Je toho názoru, e ú ední i pracovní hodiny na obecním ú ad jsou krátké
/nap . do 16.30 i do 15.15 hodin/. ádá o posunutí ú edních hodin.
e) Ing. Basler: Tá e se, v jakém stádiu je výb rové ízení na pronájem lesní kolky?

Ing. Ston: Prob hlo jednání se zájemcem z Maletína, bude pot eba souhlas vlastník
ech parcel, do 14 dn by m l být znám výsledek jednání se v emi majiteli.

JUDr. Sedlá ek: Nejsou do

eny pouze vztahy s p. Dole elem a B ezinovými.

Ing. Basler: Jaký byl hlavní d vod pro vyhlá ení výb rového ízení?

Ing. Ston: Hospodá ské výsledky nejsou uspokojivé, rada doporu ila Obecním les
Bludov s.r.o. pouze udr ovat to, co tam je.

Ing. Basler: Jaký je zám r s obecním lesem?

Ing. Ston: Zatím ádný nový zám r.

Ing. Balhar: Ing. B ezina vyslovil názor, e Obecní lesy s.r.o. v lese hospoda í patn a
la by jej spravovat n jaká odborná firma.

Ing. Basler: Lesy nejsou rozd leny, je tu stále spoluvlastnictví s ing. Mornsteinem.
Od leto ka za íná platit nový desetiletý lesní hospodá ský plán. Je ideální moment jednat
s Ing. Mornsteinem o rozd lení majetku. Máme znalecký posudek, který byl zpracován
objektivn nezaujatou firmou. Navrhuje iniciovat ení ihned, v této v ci nabízí svou
spolupráci rad obce.

Ve 22.10 hodin starosta Ing. Ston jednání zastupitelstva ukon il.

Usnesení z jednání . 4 zastupitelstva obce Bludov konaného dne 10.3.2003 v Kulturním
dom Bludov

Zastupitelstvo obce souhlasí:
37/Z/03 – s tím, aby v rámci dohody o narovnání s Miloslavem Pávkem a Ing. Zby kem
upou, se obce Bludov vzdala své sporné pohledávky ve vý i 210.476,70 K s p íslu enstvím,
uplatn né v soudním ízení vedeném u Okresního soudu v umperku pod sp. zn. 16C 61/2002

Zastupitelstvo obce schvaluje:
38/Z/03 – ov ovatele zápisu Ing. Karla Janí ka a Petra védu
39/Z/03 –

edlo ený program jednání

40/Z/03 – zprávu o innosti rady obce
41/Z/03 – zprávu o hospoda ení s obecním rozpo tem k 28.2.2003
42/Z/03 – rozpo et obce na rok 2003
43/Z/03 –

izovací listinu Jednotky Sboru dobrovolných hasi

Bludov

44/Z/03 – organiza ní ád obce a jeho p ílohu . 3 s tím, e ostatní p ílohy z stávají
v platnosti
45/Z/03 – odm ny pro leny zastupitelstva ve vý i 85% odm ny stanovené vyhlá kou .
37/2003 Sb., po ínaje 1.3.2003

Zastupitelstvo obce m ní:
46/Z/03 – usnesení . 396/Z/02 ze dne 21.10.2002 takto: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
pozemku p. . 829/5 v k.ú. Bludov do spoluvlastnictví
pánky T mové a Rastislava Filipa za
elem stavby rodinného domku s provozovnou kade nictví za kupní cenu 285,-K /1m2.
47/Z/03 – usnesení . 334/Z/02 ze dne 3.6.2002 takto: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
pozemku p. . 843/2 o vým e 8 m2 a pozemku p. . 844/2 o vým e 19 m2 v k.ú. Bludov
man el m Petru a Daniele Kova kovým za kupní cenu 50,-K /1 m2, tj. celkem 1.350,-K .

Zastupitelstvo obce jmenuje:
48/Z/03 – Ing. Jaroslava Balhara p edsedou finan ního výboru

Zastupitelstvo obce ukládá:
49/Z/03 – rad obce zpracovat studii chodníku ulice Nová D dina

Zapisovatel: Gabriela Svato ová

Ov ovatelé: Ing. Karel Janí ek

Petr véda

Ing. Pavel Ston
starosta obce

