Zápis z jednání zastupitelstva obce .5 konaného dne 30.4.2003 v Kulturním
dom Bludov
ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, Oto Böser, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef
Hlásný, CSc., David Horá ek, Ing. Jan Basler, Ing. Karel Janí ek, Jind ich Mat j, JUDr. Josef
Sedlá ek, Ing. Karel Soural, Ing. Pavel Ston, Petr véda, Marie Znojová

Program :
1) Úvod
2) Kontrola úkol
3) Zpráva o innosti rady obce
4) Zpráva o hospoda ení obce k 31.3.2003
5) Výsledek hospoda ení obce za rok 2002
6) Zpráva o výsledcích p ezkoumání hospoda ení obce
7) Zpráva kontrolního a finan ního výboru o hospoda ení spole nosti Obecní lesy Bludov
s.r.o.
8) Podp rné programy 2003
9)
ky z Fondu rozvoje bydlení 2003
10) Rozpo tové zm ny
11) ádosti o dotace
12) Majetkoprávní zále itosti
a) rozd lení spole ného majetku obce s Ing. Mornsteinem
b) odprodej pozemku p. . 1415 v k.ú. Bludov Mgr. Ivan Kreinerové
c) ádost Ing. Josefa Je mínka o odkoupení zahradnictví
13) Kone ný návrh pozemkových úprav
14) zné
a) odvolání Ing. Bla eny Divi ové z finan ního výboru a jmenování nového lena
b) výro ní zpráva Základní koly Karla star ího ze erotína
c)
evod p ebytku hospoda ení Z do rezervního fondu
d) schválení odm n pro lena zastupitelstva Ing. Baslera

ad1/ Úvod
Zasedání zahájil starosta Ing. Pavel Ston a uvedl, e je p ítomno 14 len
zastupitelstva obce. O po ízení zápisu po ádal Ing. Jana aje, zam stnance obecního ú adu.
Jako ov ovatele zápisu navrhl Ing. Jaroslava Balhara a pana Oto Bösera.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje ov ovatele zápisu Ing. Jaroslava Balhara a pana Oto
Bösera.
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Poté starosta seznámil p ítomné s programem a po ádal o p ipomínky. Ing. aj doporu il
doplnit program jednání o bod 14d - schválení odm n pro lena zastupitelstva Ing. Baslera a
ehodit body 10 a 11, aby se v p ípad , e budou schvaleny dotace mohly promítnout i do
rozpo tových zm n.
Starosta nechal hlasovat o upraveném programu.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání.
ad2/ Kontrola úkol
/dostavil se PhDr. Stanislav Balík - po et 15 len /
Starosta uvedl, e zastupitelstvo obce ulo ilo dva úkoly:
28/Z/03 – kontrola hospoda ení spole nosti OLB s.r.o. Tento úkol pova uje za spln ný a
bude projednáván v samostatném bod programu.
49/Z/03 – zpracovat studii chodníku ulice Nová D dina, tento úkol je dlouhodob í, ale
studie byla objednána u Ing.arch. Skoumala.
Ing. Soural se v této souvislosti dotázal , zda by nebylo mo né zpevnit místní komunikaci
v této lokalit ve sm ru k adovkám.
Starosta odpov
akci.

l, e v brzké dob se budou opravovat MK a to by se dalo ud lat p i této

ad3/ Zpráva o innosti Rady obce

Rada obce /RO/ se od posledního jednání Zastupitelstva obce /ZO/, které se konalo 10.3.03 ,
se la na dvou ádných zasedáních.
Na svých zasedáních se RO zabývala touto problematikou:
•

•
•
•

Seznámila se a projednala definitivní finan ní výsledky hospoda ení obce za rok 2002:
rozvahu k 31.12.2002, výkaz o pln ní rozpo tu za rok 2002, z statky bankovních ú
k 31.12.2002, finan ní inventuru k 31.12.2002, inventuru sklad k 31.12.2002,
záv re ný ú et obce (pohledávky a závazky obce k 31.12.2002) a p ehled hospoda ení
obce za rok 2002.
Schválila smlouvu na nákup slu ebního vozidla.
Schválila smlouvu na zhotovení repliky odcizené sochy sv. Rocha.
Schválila nájemní smlouvu mezí obcí Bludov a Mate skou kolou Bludov o pronájmu
nebytových prostor v budov kolky a také nájemní smlouvu o pronájmu pozemk
iléhajících k prostorám mate ské koly.
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•

Schválila dodatek ke smlouv o poskytování knihovnických, informa ních a
metodických slu eb v místní knihovn pro rok 2003 s p ísp vkem na nákup
knihovnických fond ve vý i 50 000,- K .

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Op tovn se zabývala problematikou související s ustanovením p estupkové komise
s tím, e tuto by byl ochoten vést p. Vyroubal.
Projednala Výro ní zprávu o hospoda ení Základní koly Karla star ího ze erotína za
rok 2002 a p edkládá ji ke schválení zastupitelstvu obce.
Zabývala se záv ry z jednání kontrolního výboru ze dne 27.3.03 , jako i zápisem
z jednání sociální komise ze dne 6.3.03 a schválila evidenci uchaze o obecní byt pro
rok 2003.
Seznámila se a projednala zprávu o auditu hospoda ení obce za rok 2002 a p edkládá
ji zastupitelstvu obce.
Zabývala se problematikou stanovení vý e neinvesti ních náklad na jednoho
dojí jícího áka a stanovila jejich vý i pro rok 2003 na 4 686 K .
Projednala návrh na rozpo tové zm ny a p edkládá je ke schválení zastupitelstvu
obce.
Seznámila se a projednala zápis z jednání komise kolské, kulturní, mláde e a sportu.
Jmenovala zástupce do Rady Z Bludov (p. Fingrovou, Mgr. Vl ka a PhDr. Balíka.)
Projednala organizaci oslav 8. kv tna a ulo ila v tomto sm ru p íslu né úkoly vedoucí
DK Mgr. Divi ové.
Projednala ádosti o p ísp vky z Podp rných program na rok 2003 a ádosti o p ky
z Fondu rozvoje bydlení na rok 2003 a p edkládá je zastupitelstvu obce.
Projednala ádost Ing. Je mínka o odprodej pozemk , které obhospoda uje st edisko
Obecních les , s.r.o. Zahradnictví., které je v sou asné dob ve spoluvlastnictví obce a
Ing. Mornsteina. RO nedoporu uje ádosti vyhov t i z toho d vodu, e v p ípad
prodeje svého podílu je ze zákona povinna u init nejd íve nabídku spoluvlastníkovi.
V p ípad , e by obec svoji ást prodávala, má Ing. Mornstein o nákup tohoto
pozemku zájem. ádost Ing. Je mínka RO p edkládá ke schválení zastupitelstvu obce.
Rozhodla o p epracování geometrického plánu týkajícího se stavebních parcel
v lokalit V Potokách. P vodní geometrický plán vypracovaný v letech 1999-2000
nevy il v echny majetkoprávní vztahy. Ty nejsou do eny ani dnes, ale aby mohla
být zahájena stavba p. T mové, je zapot ebí stávající geometrický plán p epracovat.
Prodej této stavební parcely byl ji zastupitelstvem schválen.
Projednala ádost p. vébi ové o pronájem nebytových prostor bývalé prádelny
v objektu M za ú elem výroby t hotenských od . Po ob írné diskusi nakonec RO
rozhodla, e do t chto prostor p est huje knihovnu ze zámku.

V ostatních jednotlivostech, zejména týkajících se majetkoprávních zále itostí, ale i
ostatních, kterými se RO zabývala, odkazuji na Zápisy z RO, p edkládaných zastupitel m
obce formou, dohodnutou na poslední sch zi zastupitelstva obce.
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Diskuse :
PhDr. Balík - doporu uje zvá it pronájem nebytových prostor v mate ské kole (bývalá
prádelna) paní vébi ové.
Starosta - sd lil, e její zájem trvá a nevylu uje mo nost nového projednání její ádosti v rad
obce.
JUDr. Sedlá ek - také podporuje názor PhDr. Balíka.

Ing. Soural - rovn se p iklání k tomuto názoru.
Ing. Janí ek - p ipomíná, e podal návrh na jmenování paní Fingerové lenkou p estupkové
komise. Vzhledem k tomu, e jmenována nebyla, ádá, aby jí to n kdo sd lil.
Starosta - uji uje, e jí to bude sd leno.
Poté navrhl starosta usnesení a nechal hlasovat .
Hlasováno : pro 11 proti 0 zdr el se 4
Zastupitelstvo obce ukládá rad obce znovu projednat mo nost pronájmu nebytových
prostor v M paní vébi ové.

Pokra ování diskuse :
Pan. Horá ek - tá e se, o co se vlastn jedná ve v ci divadelního p edstavení pro áky
základní koly.
Starosta - vysv tlil, e paní Znojová se dostavila na jednání rady obce a vyslovila názor, e
divadelní p edstavení, které mají d ti nav tívit, pro n není vhodné. Rada si proto vy ádala
stanovisko editelství divadla i koly, ze kterého vyplynulo, e náv va divadla pro d ti není
povinná a je na rodi ích, aby se sami rozhodli zda jejich dít do divadla p jde.
Pan. Horá ek - se dotazuje zda se náv va divadla uskute ní.
Starosta - odpovídá, e ano a jsou zváni i lenové zastupitelstva.
Mgr. Pe ák z pléna dopl uje, e divadelní p edstavení bude 26.6.2003.
Pan. Horá ek - se ptá co paní Znojovou vedlo k tomu, e divadlo není pro d ti vhodné.
Paní Znojová - odpovídá, e ji zarazil u samý název tohoto p edstavení /jmenuje se "A do
py ama!" /. Vysv tlila, e jde o fra ku se zápletkou nev ry.
Pan. Horá ek - tá e se jí, zda u divadlo vid la a m e ho posoudit.
Paní Znojová odpovídá , e ho nevid la.
Poté starosta diskusi ukon il a nechal hlasovat o zpráv o innosti.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o innosti rady obce.
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ad4/ Zpráva o hospoda ení obce k 31.3.2003
K poslednímu dni prvního tvrtletí inily p íjmy obecního rozpo tu 6 048 tis. K /20,5 %
rozpo tu/ a výdaje 6 619 tis. K / 22,3 % rozpo tu/. Z statek finan ních prost edk na
bankovních ú tech obce inil k 31.3.2003 5 435 tis. K .
V p íjmové ásti rozpo tu je pot itelná skute nost, e rozhodující da ové výnosy
/s výjimkou dan z p íjm FO ze SV – pln na na 17%/ vykazují pln ní nad 20 % rozpo tu,
co v p edchozích letech nebývalo. Za zmínku stojí dobrá platební káze majitel ps , kdy
rozpo tované poplatky ze ps jsou spln ny na 100 %.
Splátky bankovních úv
i úrok z bankovních úv
byly za 1. tvrtletí ve stanovených
termínech uhrazeny.
né závazky obce jsou rovn hrazeny ve lh tách splatnosti.

Diskuse :
Ing. Soural - tá e se zda jsou také uhrazeny poplatky za odpady v plné vý i.
Starosta - odpovídá , e ne a nechal hlasovat o zpráv .
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o hospoda ení obce k 31.3.2003.

ad5/ Výsledek hospoda ení obce za rok 2002
Starosta uvedl, e výsledek hospoda ení obce Bludov v roce 2002 byl zastupitel m rozeslán
ji p ed b eznovým zasedáním zastupitelstva.
Tento výsledek byl kontrolován v rámci finan ního auditu provád ného Krajským ú adem
Olomouc ve dnech 1. a 2. 4.2003, výsledek byl dle zákona ádn zve ejn n zp sobem
obvyklým, tj. zve ejn ním na ú ední desce.

ad6/ Zpráva o výsledcích p ezkoumání hospoda ení obce
Ve dnech 1. a 2. 4.2003 bylo p ezkoumáno Krajským ú adem Olomouc hospoda ení obce
Bludov za rok 2002.
Záv r kontroly je takový, e byly zji ny nedostatky, ale nebylo zji no poru ení rozpo tové
kázn ani neúplnost, nepr kaznost nebo nesprávnost vedení ú etnictví / s výjimkou chybného
zú tování p íjm a výdaj za rok 2002 na ú tu 933)
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Na základ p ipomínky JUDr. Sedlá ka starosta formuloval usnesení. Uvedl, e pro schválení
výsledku hospoda ení obce za rok 2002 je podmínkou mít audit, nechal proto hlasovat o
bodech 5 a 6 dohromady.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce bere na v domí Zprávu o výsledcích p ezkoumání hospoda ení obce
za rok 2002 a schvaluje výsledek hospoda ení obce za rok 2002.

ad7/ Zpráva kontrolního a finan ního výboru o hospoda ení spole nosti Obecní lesy
Bludov s.r.o.
Kontrolní a finan ní výbor provedly kontrolu hospoda ení spole nosti Obecní lesy Bludov
s.r.o.. P ílohou podklad je i zápis z finan ního výboru a zápis z kontrolního výboru v .
posouzení ekonomických výsledk hospoda ení od Ing. Balhara za finan ní výbor a Ing.
Janí ka za kontrolní výbor.
Starosta uvedl, e oba jsou p ítomni na zasedání a otev el diskusi .

Diskuse :
JUDr. Sedlá ek - zdá se mu, e ísla v podkladech o provedené kontrole, které dostal, jsou
nep esná. ádá vysv tlení.
Paní Balharová - odpovídá z pléna, e rozdíl v údajích je dán tím, e obec není plátcem DPH
a dále má pravd podobn v nákladech i odm ny lesnímu hospodá i, provizi 4% za
zprost edkování prodeje d eva a manipulaci v d evoskladu.
Ing. Basler – upozor uje, e odm na lesnímu hospodá i je zanedbatelná ástka a dále tvrdí, e
jeho údaje z roku 1997-98 jsou taky jiné a tá e se pro dochází ke zkreslení. Uvedené údaje
nejsou v rohodné pro hodnocení kvality hospoda ení.
Paní Balharová - vysv tlila, e oba výbory /kontrolní a finan ní / pracovaly samostatn a
pou ívaly odli nou metodiku, tudí se jejich výsledky rozcházejí.
Ing. Balhar - jako p edseda finan ního výboru hájí metodiku , kterou pou il tj. náklady
vzniklé na st edisku jsou tam také zaú továny.
JUDr. Sedlá ek- uvádí dal í p íklad nesouladu, kdy náklady na práce v lese v r..1999 inily
pro obec 730 tis. K , ale p íjmy pro OLB s.r.o. pouze 430 tis. K .
Ing. Balhar – íká, e lze detailn rozebrat po polo kách, ale není pro to asový prostor.
Starosta vysv tlil zp sob ú tování.
Ing. Basler - upozor uje, e je zde patn vedena rozpracovaná výroba v lesní kolce.
JUDr.Sedlá ek - tvrdí, e z pohledu obce ho zajímá, kolik obec do lesní kolky investovala a
kolik naopak utr ila.
Starosta - cht l ukon it diskusi, ale JUDr.Sedlá ek byl kategoricky proti, zajímá ho, jak se
hospoda í a co ud lat pro to, aby se hospoda ilo lépe.
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Ing. Basler - diví se, pro se zde nehovo í o zahradnictví, které je trvale prod lkové a jen
nepatrn se výsledky zlep ují.
Ing. Balhar - vysv tluje, e zlep ující se trend hospoda ení v zahradnictví je víc ne patrný.
Paní Balharová - podotýká, e v zahradnictví jsou trvale vysoké náklady na topení a p esto, e
na to opakovan upozor ovala, nikoho to nezajímalo ani JUDr. Sedlá ka.
JUDr.Sedlá ek - íká, e Obecní lesy m l v posledních ty ech letech na starosti n kdo jiný.
Pan Temnyak - podpo il názory paní Balharové a tvrdí, e rekonstrukce skleník byla ud lána
patn a topení je p íli nákladné.
Paní Balharová - dále uvádí, e od roku 1998 mají v zahradnictví dvakrát v í obrat.
Ing. Basler - íká, e je pot itelné, e se hospoda ení v zahradnictví zlep uje, ale vadí mu to,
e lesní kolka kdysi byla zisková a dnes je ve ztrát a návrhy sm ují k tomu, aby se jí obec
zbavila.
Starosta - uvádí, e podle jeho názoru provozování lesní kolky pro obec není extra výhodné,
proto e máme malou rozlohu lesa.
Ing. Basler - s tímto názorem nesouhlasí.
PhDr. Balík - uvádí, e ode te-li se ze zisku spole nosti pískovna je spole nost totáln ve
ztrát . Tá e se, jak to d lají soukromí zahradníci, aby ve ztrát nebyli. Zajímá ho, jestli je
bec mo né zahradnictví provozovat ziskov a co pro to ud lat.
Paní Balharová - se op t ohrazuje tím, e zahradnictví bylo ve patném stavu a jsou vysoké
náklady na topení a projekt na ekonomi
í vytáp ní byl rad obce p edlo en p ed víc jak
rokem.

Pan Balík st. - z pléna tvrdí, e osobní náklady v zahradnictví jsou p íli vysoké a pokud
neprojde p es pokladnu 2 mil. K ro , nem e být zahradnictví v zisku.
Ing. Janí ek - uvádí, e ke zlep ení výsledk zahradnictví je t eba zlep it vlastní innost, je
eba mít jakousi p edstavu o dal ích opat eních. Myslí si, e taková diskuse, která zde
probíhá, m la prob hnout na jiné úrovni. Na úrovni dozor í rady, která nefunguje. Proto
navrhuje zastupitelstvu, aby ulo ilo rad obce, aby neprodlen ustanovila novou dozor í radu
OLB s.r.o. Dále uvádí, e Ing. Je mínek, který projevil zájem o zahradnictví, má ucelenou
edstavu, jak by ho cht l sám provozovat, ale my ji nemáme a ádá, aby se vypracovaly
návrhy na dal í chod jednotlivých st edisek.
Starosta - vítá návrh Ing. Janí ka a ádá o p ípadné typy na obsazení dozor í rady
Paní Balharová - p edala Ing. Janí kovi projekt, ve kterém jsou zachyceny p edstavy, o
kterých mluvil a uvedla, e to je ji po t etí, co tento projekt p edává zástupc m obce, aby se
jím zabývali.
Pan Mat j – se ptá pro se nejednalo o spole nosti v minulých letech na zastupitelstvu obce.
JUDr. Sedlá ek – kritiku odmítá, il spoustu jiných v cí a ádá aby mu n kdo vysv tlil,
pro tr ba z lesa v roce 2002 je pouze 303tis. K , kdy se vyt ilo p es 400m3 d eva.
Paní Balharová - sd luje, e po ádala obecní radu o p ku od obce pro OLB.s.r.o., kterou
dostala, tudí nebylo v echno d evo obci doposud zaplaceno.
JUDr. Sedlá ek – zd raz uje, e proti p ce nic nemá, pokud ji kompetentní orgány
schválily, ale nena el ji nikde v rozpo tu a myslí, e je to v kompetenci zastupitelstva obce.
Nechápe, pro nebyla do dne ního dne p edlo ena zastupitelstvu obce ke schválení. Podle
ho je tedy výsledek hospoda ení je hor í vzhledem k tomu, e se zde nepromítla p ka
od obce.
Ing. Balhar – uvádí, e tato skute nost /p ka/ se objeví v rozvaze.
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JUDr.Sedlá ek – p ipomíná Ing. Balharovi, aby nemluvil za radu obce a ídil se §83, odst. 2,
zák. .128/2000Sb v platném zn ní
Ing. Balhar – íká, e mluví za finan ní výbor.
Paní Balharová – íká, e tady se konstatuje, jak my hospoda íme patn , ale je t eba podívat
se také na nájemní smlouvu s pískovnou a na to, jak se plní
Starosta – pokud má paní Balharová na mysli smlouvu o navý ení t by nad limit, tak o té se
bude tady jednat.
Paní Balharová – má na mysli vlastní nájemní smlouvu, kde je mimo jiné uvedeno e OLB
s.r.o. bude obci odvád t 10% z tr by nad 300 tis. K co se ned je, dále je tam uvedeno, e se
bude t it 10 tis. m3. Loni bylo toto mno ství vyt eno v polovin ervna.
Pan Balík st. – nadlimitní t bu povolila rada obce a dále ji zru ila/viz. Zápis RO/ Limit pro
bu platil jen pro pana erného.
Starosta – sd lil, e nezaplacené nájmy z pískovny budou zapo teny proti zateplení oran érie
a opravám silnic.
Paní Balharová – tvrdí, e v ak je z stává dluh v i obci 485 tis. K z innosti pískovny.
Pan Balík – jednatel OLB s.r.o., sd luje, e p i kontrole, kterou provád l kontrolní výbor
zjistil, e ve spole nosti Obecní lesy s.r.o. Bludov byl spáchán trestný in.
Byl poru en § 147 a §255 trestního ádu a ádá tímto starostu, aby na oba jednatele
spole nosti podal trestní oznámení.
Starosta – íká, e to neud lá, proto e p. Balík nemá pravdu, nebo vzniklý dluh v i státu na
sociálním poji ní, který má p. Balík na mysli ji neexistuje. Naopak vytýká panu Balíkovi,
e jeho zavin ním /tím, e se vedou dva ú ty/ do lo k opakované úhrad zálohy finan nímu
adu, tak e je tam p eplatek 36 tis. K .

Pan Balík – tvrdí, e dluh na správ sociálního zabezpe ení, podle jeho informací stále trvá.
Starosta – cht l ji podruhé ukon it vleklou diskusi, ov em bezúsp
.
Ing. Balhar – vysv tluje panu Balíkovi , e je t eba rozli ovat dluh na sociálním poji ní
/který ji není/ a dluh na nezaplaceném penále.
Paní Balharová – vysv tlila, pro spole nosti chyb ly peníze a jak na to upozor ovala
bývalou radu obce. Bylo jí v ak eno, aby se obrátila a na nové vedení. Tedy rada obce
sní ila rozpo et na zele a tudí v zá í se d lalo jen pro externí zákazníky – chyb lo v tr bách
cca 200 tis. K , doplatek plynu 80 tis. K , zvý ené náklady na plyn 40 tis. K , nákup seka ky
120 tis. K .
JUDr. Sedlá ek – podotýká, e v rozpo tu byl 1 mil. K na zele a ten se nesní il.
Starosta nyní ukon il vleklou diskusi a oznámil , e rada obce dosp la k názoru, e sou asná
situace ve spole nosti, kde jsou dva jednatelé /paní Balharová a pan Balík/ , kte í spolu
necht jí spolupracovat je nadále neudr itelná a bude tedy vypsáno výb rové ízení na
jednoho jednatele.
Starosta pak nechal hlasovat o návrhu Ing. Janí ka na ustavení dozor í rady spole nosti OLB
s.r.o.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce ukládá rad obce neprodlen ustanovit novou dozor í radu
spole nosti Obecní lesy Bludov s.r.o.
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Usnesení k výsledk m hospoda ení OLB s.r.o. navrhl JUDr. Sedlá ek a starosta nechal
hlasovat.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 2
Zastupitelstvo obce ukládá rad obce, aby zajistila provedení nezávislé hloubkové
kontroly hospoda ení spole nosti OLB s.r.o. a v návaznosti na její výsledek zpracovala
souhrn organiza ních a personálních opat ení s cílem dosáhnout fungování spole nosti
na reáln dosa itelné podnikatelské úrovni.
Následovala p estávka
Po p estávce nechal starosta znovu hlasovat o programu v tom smyslu, e bod týkající se
odkoupení zahradnictví bude projednán jako poslední.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce souhlasí s projednáním bodu o prodeji zahradnictví jako poslední
na dne ním jednání.

ad 8) Podp rné programy 2003
Starosta p ipomn l, e v rozpo tu obce je vy len no na podp rné programy pro rok 2003
ástka 400 tis. K .
Sou ástí podklad , které lenové zastupitelstva obdr eli jsou také tabulky týkající se podpor
z podp rných program . V tabulkách je uvedeno, kdo a o co ádá, dále za jakým ú elem, jaké
je doporu ení komisí a rady obce.
Samotné ádosti jsou na dne ním zasedání zastupitelstva obce k nahlédnutí.

Diskuse :
JUDr. Sedlá ek - navrhuje pový it polo ku .13 na stolní tenis o 2.000,- K a tá e se, pro
se krátila polo ka . 10 Divadlo Blud v tyátru o tak velkou ástku.
PhDr. Balík – vysv tlil, e finan ní mo nosti jsou omezené, a na výjimky se krátily v echny
po adované ástky a konkrétn tato se krátila se souhlasem ochotník .
Starosta nechal hlasovat o zvý ení pol. .13 na 12.000,- K
Hlasováno : pro 11 proti 1 zdr el se 3
Zastupitelstvo obce schvaluje zvý ení pol. .13 na stolní tenis v podp rných programech
na r.2003 na 12.000,- K
Dále nechal starosta hlasovat o celkovém rozd lení podp rných program obce na rok 2003
dle p ilo ené tabulky po provedení úpravy pol. . 13.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje podp rné programy obce na rok 2003 dle p ilo ené
tabulky.
/p íloha . 1/
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ad 9) P

ky z Fondu rozvoje bydlení 2003

Starosta uvedl, e sou ástí podklad jsou také tabulky, týkající se poskytnutí p ek z fondu
rozvoje bydlení. V tabulkách je uvedeno, kdo a o co ádá, dále za jakým ú elem, jaké je
doporu ení komisí a rady obce.
Samotné ádosti jsou k dispozici k nahlédnutí na dne ním jednání. Pokud zastupitelstvo
schválí v echny doporu ené p ky, bylo by dobré poskytnout 2 z t chto p ek z
„povod ového fondu“ (2x 70.000,-K ) a ostatní z FRB tak, aby ástku, která ve FRB zbude
po poskytnutí p ek, mohla obec pou ít na opravu a modernizaci vlastního bytového fondu.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím následujících p ek z fondu obce v rámci
„Programu poskytování státních p ek na opravy bytového fondu pro rok 1997,
ur eného pro obce posti ené záplavami:
70.000,- K obnova st echy - Tunys Jan
70.000,- K obnova st echy - Chiaboda Ji í a Kv toslava
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím následujících p
bydlení:
40.000,- K plynofikace - Polá ek Josef a Marie
50.000,- K izolace domu – Ing. aj Jan a Jarmila
20.000,- K vým na oken -Tunys Jan

ek z Fondu rozvoje

Ostatní adatelé Navrátil Zden k a Habichová Milada nespl ují podmínky pro poskytnutí
ek.

ad 10) Rozpo tové zm ny

Starosta sd lil, e je t eba ud lat rozpo tové zm ny, které jsou uvedeny v materiálu, který je
sou ástí podklad .
Vysv tlení k p ilo enému materiálu:
Ad 1) zd vodn ní viz materiál
Ad 2) d vod – rozpo tová opat ení Krajského ú adu Olomouc
Ad 3) jedná se o formální rozpo tové zm ny na základ skute nosti za 1. tvrtletí 2003 a na
základ nov zji ných skute ností
Dal í rozpo tová zm na neuvedena v materiálu je :
- zvý ení polo ky nájem z pískovny za nadlimitní t bu o 310.000,- K na stran p íjm
- a na stran výdaj zvý ení polo ky „oran érie“ o ástku 310.000.- K
Po diskusi k rozpo tovým zm nám a k ádostem o dotace nechal starosta hlasovat o v ech
rozpo tových zm nách najednou.
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Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce Bludov schvaluje tyto rozpo tové zm ny / viz. p íloha . 2/

ad11/ ádosti o dotace
Starosta uvedl, e v sou asné dob je podána ádost o dotaci z “ Programu rozvoje m st a
obcí se statutem láze ského místa pro rok 2003” na akci roz ení ve ejného osv tlení a
místního rozhlasu u Ol anek ástka spolufinancování obce je zahrnuta v rozpo tu.
Paní Znojová – tá e se zda by se nedaly pou ít sto áry VO z Kostelního vrchu, kde je jich
zbyte
moc.
JUDr. Sedlá ek – navrhuje, aby se podala ádost na rekonstrukci ve ejného osv tlení ve
st edu obce. Jedná se o akci, která je rovn v rozpo tu a letos se bude realizovat.
Po krátké diskusi k tomuto problému nechal starosta hlasovat o návrhu JUDr. Sedlá ka..
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce rozhodlo podat ádost o dotaci z “Programu rozvoje m st a obcí se
statutem láze ského místa v roce 2003” na rekonstrukci ve ejného osv tlení ve st edu
obce.
JUDr. Sedlá ek - dále navrhl, aby se po ádalo o dotaci ze stejného programu na nákup
zahradní techniky pro Obecní lesy s.r.o.
Paní Balharová – uvádí, e dota ní titul je i úprava a výsadba ve ejné zelen , vloni se ho
nevyu ilo.
Starosta pak nechal hlasovat o návrhu JUDr. Sedlá ka, který zformuloval usnesení:
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním ádosti o dotace z “Programu rozvoje m st a
obcí se statutem láze ského místa v roce 2003” na úpravu a výsadbu ve ejné zelen a na
po ízení stroj a za ízení na údr bu zelen .

ad 12) Majetkoprávní zále itosti
a) rozd lení spole ného majetku obce s Ing. Karlem Mornsteinem
Starosta uvedl, e cht l telefonicky pozvat man ele Mornsteinovi, ale oni se omluvili.
V materiálech zastupitel je dnes p ipraven podklad na rozd lení spole ného lesa, který
zpracoval lesní hospodá Ing. Basler. Starosta ho vyzval, aby uvedl podrobnosti.
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Ing. Basler ekl, vycházel ze znaleckého posudku, který ohodnotil cenu lesa v . pozemk a
porost dohromady. P i zpracování návrhu se hledalo optimální ení. Obci by z stal les
í o fiktivní ástku 7.000,- K , ale financovala by geometrické plány. D lení by prob hlo
na dv etapy. V první fázi by se vytý ily hranice a ud lala by se Smlouva o budoucí smlouv .
V druhé fázi by se ud lala smlouva o rozd léní majetku po uzav ení komplexních
pozemkových úprav.
Starosta pak uvedl, e má poslední informace v tom smyslu, e Mornsteinovi budou trvat na
lení v eho majetku najednou.
Pak starosta nechal hlasovat o tom, jestli zastupitelstvo obce souhlasí s rozd lením lesa
podle navr ených tabulek a souhlasí s tím, aby byla v tomto smyslu uzav ena smlouva o
smlouv budoucí.
Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 3
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzav ením smlouvy o smlouv budoucí o rozd lení
spole ného lesa s Ing. Karlem Mornsteinem podle vypracovaného návrhu lesního
hospodá e.
Po hlasování vystoupil Ing. Janí ek s návrhem, e podklady pro rozd lení by se m ly nechat
ezkoumat.
JUDr. Sedlá ek – íká, e tím by byl zpochybn n znalecký posudek
Starosta ukon il diskusi a p

el k dal ímu bodu programu.

b) odprodej pozemku p. . 1415 v k.ú. Bludov Mgr. Ivan Kreinerové
Jedná se o pozemek v lokalit ulice palkova (viz snímek). Stanovisko stavební komise bylo
takové, e doporu ila provést místní et ení a prodat zaplocenou ást.
Místní et ení bylo provedeno a bylo konstatováno, e zaplocený pozemek lze prodat, nebo
nebrání ádnému u ívání komunikace.
Zám r obce prodat pozemek byl zve ejn n vyv ením na ú ední desce v dob od 28.2.2003
do 17.3.2003 s tím, e nikdo jiný nepodal ádost o koupi tohoto pozemku.
JUDr. Sedlá ek – vzná í dotaz, za jakou cenu se pozemek odprodá a zda byly do
problémy z hlediska stavebního ízení. Navrhuje odlo it na p tí zasedání.

eny

Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce projedná ádost paní Mgr. Ivany Kreinerové na svém p tím
zasedání s tím, e do té doby bude dopln na cena a do ena problematika stavebního
ízení.

c)

ádost Ing. Josefa Je mínka o odkoupení zahradnictví

Starosta uvedl, e Ing. Josef Je mínek má zájem odkoupit zahradnictví, jeho vlastníkem je
obec Bludov a Ing. Karel Mornstein. Samotná ádost Ing. Je mínka je sou ástí podklad .
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Rada obce prodej zahradnictví nedoporu uje. Poté starosta vyzval Ing. Je mínka, aby
ednesl a podrobn ji rozvedl sv j podnikatelský zám r.
Ing. Je mínek pak ob írn popsal sv j projekt rekonstrukce a rozvoje zahradnictví. Uvedl, e
zahradnictví by cht l koupit a oran erii pronajmout na 50 i 99 let.. Podotkl také, e stejnou
ádost jako obci dal i Ing. Karlu Mornsteinovi. Zdá se mu, e jednání probíhají dlouho a má
ji vybranou zálo ní lokalitu.
Diskuse :
PhDr. Balík – se tá e Ing. Je mínka jak se Ing. Mornstein staví k jeho ádosti.
Ing. Je mínek – íká, e s Mornsteinovými jednal a nebyly ádné problémy.
JUDr. Sedlá ek – sd luje, e se ú astnil n kolika jednání se spoluvlastníkem, který v dy
souhlasil s tím, e se sm ní obecní podíl zahradnictví za podíl v „Panské zahrad “. Sta í tedy
zrealizovat sm nnou smlouvu a pak bude obec jediným vlastníkem zahradnictví.
Ing. Basler – uniká mu v uvedeném zám ru rozpo et na realizaci.
Ing. Je mínek – p edpokládá e náklady by byly asi 12 a 15 mil. K .
Starosta – upozor uje, e podle jeho informací mají Mornsteinovi v p ípad prodeje
jakéhokoliv pozemku zájem o p ednostní odkup.
PhDr. Balík – souhlasí se starostou a upozor uje, e obec v této chvíli nem e d lat nic
jiného, ne se sna it pozemek sm nit.
Ing. Basler – poznamenal, e podnikatelský zám r by m l mít Ing. Je mínek podlo en
ekonomickou studií a dále vyjád il obavu z realizace projektu.
Pan. Horá ek - se tá e jakou finan ní ástku Ing. Je mínek nabízí za zahradnictví.
Ing. Je mínek – odpovídá, e tolik kolik si obec ekne.
JUDr. Sedlá ek – poukazuje nato, e si nejd íve musíme ujasnit, zda dáme p ednost tomuto
podnikatelskému zám ru p ed tím, co tam dodnes provozujeme
Ing. Je mínek – sd luje, e ke dni podpisu kupní smlouvy uhradí kupní cenu a bude
vinkulovat finan ní prost edky na realizaci na ú
Starosta pak vyzval Ing. Mornsteina, který se dostavil na jednání, aby se vyjád il k tomuto
zám ru.
Ing. Mornstein ekl, e p vodn uva ovali o sm
podílu obce v zahradnictví za jeho podíl
v „Panské zahrad “, ale názor zm nili. Pokud se týká zahradnictví, zva uje mo nost vyu ít
edkupního práva.
Na to reagoval JUDr. Sedlá ek dotazem na Ing. Mornsteina , zda cht jí provozovat
zahradnictví..

Ing. Mornstein ekl, e do budoucna rozhodn cht jí roz it aktivity kolem zámku a pokud
jde o provozování zahradnictví, u ud lali nabídku o spole ném podnikání s nyn ím
vedením zahradnictví. Taková nabídka u je.
Na dotaz JUDr. Sedlá ka jak si to p edstavuje odpov l Ing. Mornstein, e by majetkov
vstoupili.
JUDr. Sedlá ek Ing. Mornsteinovi p ipomn l, e dal slovo o sm
zahradnictví za Panskou
zahradu.
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Ing. Mornstein íká, e slovo platilo pro p ípad, e zahradnictví by provozovala obec.
V p ípad , e obec ho nechce, pro by ho nemohl získat on. Mají p edstavu o tom, e majetek
by se reáln rozd lil najednou. Zatím v ak ádné konkrétní návrhy /krom rozd lení lesa /
nedostali. Byl by rád, kdyby do p tího zasedání zastupitelstva byl takový návrh p ipraven.
Byl by ochoten dohodnout se p edem na hospoda ení v lese. Smlouvu o smlouv budoucí o
lení lesa by uzav ít necht l.
O slovo se p ihlásil Ing. Janí ek a ekl, e skute nosti, které zde Ing. Mornstein uvedl, mu
doslova vyrazily dech. To proto, e zam stnanci Obecních les s.r.o. za zády svého
izovatele n co projednávali. Dále p ipomn l, e oran érie je majetkem obce a na její
rekonstrukci byly vynalo eny nemalé prost edky v . státních dotací a byla zapsána jako
kulturní památka. Sdílí tedy obavy, co by mohlo následovat po p ípadném pronájmu této
budovy. Vzhledem k tomu , e situace se komplikuje navrhuje, aby zastupitelstvo jmenovalo
konkrétní vyjednávací tým, který by tyto v ci posoudil.Je p esv en o tom, e by m lo dojít
k posouzení obou návrh /projektu OLB s.r.o. a zám r Ing. Je mínka/.
Paní Znojová – vyjád ila obavy, e pokud se zahradnictví pronajme Ing. Je mínkovi, nebude
cenov dostupné pro adové ob any tak, jako je cukrárna s vysokými cenami.
Poté se p ihlásil JUDr.Sedlá ek a navrhl usnesení .
Starosta nechal hlasovat
Hlasováno : pro 11 proti 0 zdr el se 4
Zastupitelstvo obce ukládá rad obce projednat do p tího zasedání zastupitelstva s Ing.
Je mínkem podrobnosti jeho podnikatelského zám ru v zahradnictví v .zp sobu
právního zaji ní obce p i jeho p ípadné realizaci.

ad13) Kone ný návrh pozemkových úprav
Jedná se o sporný bod a tím je stezka pro p í a cyklisty, která by spojovala lokalitu
ulice Polní a vedla by na dolní konec na ul 8.kv tna k autobusové zastávce. Jde v podstat o
cestu, která zde v minulosti byla.Stezka nará í na oplocenou zahradu pana Mreny a ten
nesouhlasí s tím, aby se jeho pozemek d lil. Varianta obejít jeho zahradu a pokra ovat podél
plotu pana Vl ka nará í na nesouhlas paní B ezinové, proto e vede p es její pozemek. Pokud
by stezka vedla tak, jak je navr eno, muselo by nakonec dojít k vyvlastn ní pozemk .
PhDr. Balík – sd luje, e si ov oval mo nost vyvlastn ní a podle získaných informací je
nad je na úsp né vyvlastn ní minimální, proto e cesta pro p í není stavba ve ejného zájmu.

JUDr. Sedlá ek – upozor uje, e povinností obce je, ud lat v e pro to, aby ta cesta tam byla
a navrhuje , aby se trvalo na trase podle územního plánu a nesouhlasit s tím, e se obejde
pozemek pana Mreny.
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Starosta vyzval paní B ezinovou, p ítomnou v sále, aby se vyjád ila k p ípadnému odprodeji
asi 150m2 jejího pozemku. Paní B ezinová dlouze objasnila, jak se vyvíjely vlastnické vztahy
mezi nimi a Mrenovými. O odprodeji i vyvlastn ní se bavit nechce. Má v ak jiné ení a to
je odkup stávající cesty obcí od pana Mreny a její p elo ení na druhou stranu. Pokud by pan
Mrena nesouhlasil je je jedno ení a to takové, e by odprodala obci pozemek pod
potokem, který by si mohla obec zatrubnit a ud lat tam cestu.
Starosta pak uvedl, e je t eba schválit alespo zm ny p edlo ené Ing. Sadílkem,
zpracovatelem komplexních pozemkových úprav. JUDr. Sedlá ek pak formuloval usnesení, o
kterém se hlasovalo.
Hlasováno : pro 12 proti 3 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zm ny v návrhu komplexních pozemkových úprav
edlo ené Ing. Sadílkem s výjimkou polní cesty od mate ské koly na ul. 8.kv tna, u
které trvá na trase podle územního plánu obce.
Poté po ádala paní B ezinová, aby v zápise bylo uvedeno, e výslovn nesouhlasí s tím, aby
stezka vedla p es jejich pozemek.
Z pléna je
konce.

vystoupil pan Kacar, který vysv tlil, jak d le itá je stezka pro ob any dolního

ad14) R zné :
a) odvolání Ing. Bla eny Divi ové z finan ního výboru a jmenování nového lena
Návrh na odvolání podává finan ní výbor /uvedeno v zápise z finan ního výboru/
Starosta vyzval p ítomné, aby doporu ili n koho na dopln ní finan ního výboru o nového
lena. A nechal hlasovat.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce odvolává Ing. Bla enu Divi ovou z funkce lena finan ního výboru
zastupitelstva obce.

b) výro ní zpráva Základní koly Karla star ího ze erotína
editelství koly p edkládá ke schválení zastupitelstvu obce Výro ní zprávu o
hospoda ení za rok 2002.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0
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Zastupitelstvo obce schvaluje Výro ní zprávu Základní koly Karla star ího ze
erotína Bludov o hospoda ení za rok2002.

c)

evod p ebytku hospoda ení Z do rezervního fondu

editelství Základní koly Karla star ího ze erotína Bludov ádá svého z izovatele o
schválení p íd lu hospodá ského výsledku za rok 2002, který iní 34.623,97 K do
- rezervního fondu ve vý i 28.623,97 K
- fondu odm n ve vý i 6.000,- K
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje p íd l hospodá ského výsledku za rok 2002
Základní koly Karla star ího ze erotína Bludov, který iní 34.623,97 K do
- rezervního fondu ve vý i 28.623,97 K
- fondu odm n ve vý i 6.000,- K
d) schválení odm n pro lena zastupitelstva Ing. Baslera
Starosta konstatoval nutnost formáln schválit vý i odm ny a termín od kdy se p iznává
novému lenu zastupitelstva. Ing. Baslerovi.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 1
Zastupitelstvo obce schvaluje m sí ní odm nu za výkon funkce lena zastupitelstva
obce pro Ing. Jana Baslera ve vý i 85% tarifu daného NV .37/2003 Sb s platností
od 1.3.2003.

Zasedání ukon il starosta ve 22,40 hod.

Usnesení z jednání .5 zastupitelstva obce Bludov konaného dne 30.4.2003
v Kulturním dom Bludov

Zastupitelstvo obce bere na v domí:

50/Z/03 – Zprávu o výsledcích p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2002
Zastupitelstvo obce souhlasí:
51/Z/03 – s projednáním bodu o prodeji zahradnictví jako poslední na dne ním jednání
52/Z/03 – s poskytnutím následujících p ek z fondu obce v rámci „Programu poskytování
státních p ek na opravy bytového fondu pro rok 1997, ur eného pro obce
posti ené záplavami:
70.000,-K obnova st echy – Tunys Jan
70.000,-K obnova st echy – Chiaboda Ji í a Kv toslava
53/Z/03 – s poskytnutím následujících p ek z Fondu rozvoje bydlení:
40.000,-K plynofikace – Polá ek Josef a Marie
50.000,-K izolace domu – Ing. aj Jan a Jarmila
20.000,-K vým na oken – Tunys Jan
54/Z/03 – s podáním ádosti o dotace z „Programu rozvoje m st a obcí se statutem
láze ského místa v roce 2003“ na úpravu a výsadbu ve ejné zelen a na po ízení
stroj a za ízení na údr bu zelen
55/Z/03 – s uzav ením smlouvy o smlouv budoucí o rozd lení spole ného lesa s Ing. Karlem
Mornsteinem podle vypracovaného návrhu lesního hospodá e
Zastupitelstvo obce schvaluje:
56/Z/03 – ov ovatele zápisu Ing. Jaroslava Balhara a pana Oto Bösera.
57/Z/03 – upravený program jednání
58/Z/03 – zprávu o innosti rady obce
59/Z/03 – zprávu o hospoda ení obce k 31.3.2003
60/Z/03 – výsledek hospoda ení obce za rok 2002
61/Z/03 – zvý ení pol. .13 na stolní tenis v podp rných programech na r. 2003 na 12.000,-K
62/Z/03 – podp rné programy obce na rok 2003 dle p ilo ené tabulky ( p íloha . 1)
63/Z/03 – rozpo tové zm ny uvedené v p íloze . 2
64/Z/03 – zm ny v návrhu komplexních pozemkových úprav p edlo ené Ing. Sadílkem
s výjimkou polní cesty od mate ské koly na ul. 8. kv tna, u které trvá na trase
podle územního plánu obce
65/Z/03 – Výro ní zprávu Základní koly Karla star ího ze erotína Bludov o hospoda ení za
rok 2002
66/Z/03 – p íd l hospodá ského výsledku za rok 2002 Základní koly Karla star ího ze
erotína Bludov, který iní 34.623,97 K do
- rezervního fondu ve vý i 28.623,97 K
- fondu odm n ve vý i 6.000,-K
67/Z/03 – m sí ní odm nu za výkon funkce lena zastupitelstva obce pro Ing.Jana Baslera ve
vý i 85% tarifu daného NV . 37/2003 Sb. s platností od 1.3.2003
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
68/Z/03 – podat ádost o dotaci z“ Programu rozvoje m st a obcí se statutem láze ského
místa v roce 2003“ na rekonstrukci ve ejného osv tlení ve st edu obce

Zastupitelstvo obce odvolává:
69/Z/03 – Ing.Bla enu Divi ovou z funkce lena finan ního výboru zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce projedná:
70/Z/03 – ádost paní Mgr. Ivany Kreinerové na svém p tím zasedání s tím, e do té doby

bude dopln na cena a do

ena problematika stavebního ízení

Zastupitelstvo obce ukládá:
71/Z/03 – rad obce znovu projednat mo nost pronájmu nebytových prostor v M paní
vébi ové
72/Z/03 – rad obce neprodlen ustanovit novou dozor í radu spol. Obecní lesy Bludov s r.o.
73/Z/03 – rad obce, aby zajistila provedení nezávislé hloubkové kontroly hospoda ení
spole nosti OLB s r.o. a v návaznosti na její výsledek zpracovala souhrn
organiza ních a personálních opat ení s cílem dosáhnout fungování spole nosti na
reáln dosa itelné podnikatelské úrovni
74/Z/03 – rad obce projednat do p tího zasedání zastupitelstva obce s Ing. Je mínkem
podrobnosti jeho podnikatelského zám ru v zahradnictví v etn zp sobu právního
zaji ní obce p i jeho p ípadné realizaci

Zapisovatel: Ing. Jan aj

Ov ovatelé: Ing.Jaroslav Balhar

Oto Böser

Ing. Franti ek B ezina
místostarosta

Ing. Pavel Ston
starosta obce

