Zápis z jednání zastupitelstva obce .6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním
dom Bludov
ítomni :

Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, 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
Nep ítomen : Ing. Oto Böser
Program :
1
2
3
4

Úvod
Kontrola úkol
Zpráva o innosti rady obce
Zpráva o hospoda ení obce k 31.5.2003

5 Majetkoprávní zále itosti
a) ádost Mgr. Kreinerové o koupi pozemku
b) ádost man el Va ekových o koupi pozemku
c) ádost pana Turka o koupi pozemku p. . 798/4
6 Komunální odpad- vyhodnocení 1.pol. a návrh na 2. pol r. 2003
7 Zm na OZV o místních poplatcích
8
OV a kanalizace
9 Rozpo tové zm ny
10 R zné
a) ádost paní Milady Habichové o p ku z FRB
b) zm na z izovací listiny M
c) pov ení KV a FV výkonem interního auditu
d) schválení odm n neuvoln ným len m ZO za 1.pol.2003
e) zápis kontrolního výboru
f) dokon ení in enýrských sítí v lokalit „Kostelní vrch“
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 JUDr. Josefa Sedlá ka a pana Jind icha Mat je.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1
Zastupitelstvo obce schvaluje ov ovatele zápisu JUDr. Josefa Sedlá ka a pana
Jind icha Mat je.
Poté starosta seznámil p ítomné s programem . Sd lil, e navrhuje zm nu oproti programu
uvedeném v pozvánce : zn ní bodu 5c zm nit takto „ ádost pana Turka o koupi pozemku p. .
798/4“ , bod 8 zalo ení dce inné spole nosti vypustit a doplnit bod 10e) zápis kontrolního
výboru. JUDr. Sedlá ek pak po adoval doplnit bod 10f) dokon ení in enýrských sítí
v lokalit „Kostelní vrch“
Starosta nechal hlasovat o upraveném programu.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání.
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Ad2/ Kontrola úkol
70/Z/03 – ádost paní Ivany Kreinerové zastupitelstvo projedná na svém p tím zasedání
s tím, e do té doby bude dopln na cena a do ena problematika stavebního ízení.
/ viz bod 5a programu/
71/Z/03 – zastupitelstvo ukládá rad projednat znovu mo nost pronájmu nebytových prostor
v M paní vébi ové
spln no- bylo projednáno a nabídnuto paní vébi ové k pronájmu
72/Z/03 – zastupitelstvo ukládá rad obce neprodlen ustanovit novou dozor í radu OLB
s.r.o.
spln no- rada obce v p sobnosti valné hromady spole nosti OLB s.r.o.
jmenovala dozor í radu spole nosti /viz.samostatný zápis z valné hromady/
73/Z/03 – zajistit provedení nezávislého auditu OLB s.r.o. - spln no
74/Z/03 – projednat s Ing. Je mínkem podrobnosti podnikatelského zám ru v zahradnictví
v etn zp sobu právního zaji ní obce p i jeho p ípadné realizaci - spln no
Diskuse :
-

-

-

-

PhDr. Balík se tázal, kdy bude hotova studie na chodník „Nová D dina“.
Starosta odpov l, e termín byl 30.6., ale z d vodu dovolené zpracovatele
byl prodlou en do 15.7.2003 .
JUDr. Sedlá ek vznesl dotaz, jak budou pokra ovat jednání s Ing. Je mínkem
ve v ci zahradnictví.
Starosta odpov l, e základním zám rem je nyní vypo ádání
spoluvlastnických majetkových vztah . Do té doby pokra ovat jednání
nebudou.
JUDr. Sedlá ek se dále tázal, zda byly podány ádosti o dotace na údr bu
zelen a zahradní techniku a dále na rekonstrukci ve ejného osv tlení ve st edu
obce z programu láze ských míst.
Starosta sd lil stanovisko vedoucího OV P, podle kterého na akci
rekonstrukce VO ve st edu obce“nemohla být dotace poskytnuta,nebo na akci
ispívá finan
SME a.s. S tím JUDr. Sedlá ek nesouhlasil a uvedl, e má
zji no z MMR, e d vody uvád né panem Fouskem nebrání p iznání dotace.
Upozornil na to, e to byl jmenovitý úkol od zastupitelstva, který nebyl spln n.
Ing. Janí ek se ptal na leny dozor í rady a kdy bude audit OLB s.r.o. hotov.
Místostarosta sd lil, e do p tího zasedání zastupitelstva by m l být audit
hotov. Starosta uvedl, e v nové dozor í rad OLB s.r.o. jsou Ing. Kuba, Ing.
Dobe a Ing. Chlební ek.

Ad 3/ Zpráva o innosti rady obce
Zprávu p ednesl starosta Ing. Pavel Ston, který uvedl, e rada obce/RO/ se od
posledního jednání zastupitelstva obce, které se konalo 30.4.2003, se la na dvou
ádných zasedáních. Na svých zasedáních se zabývala touto problematikou:
V rámci majetkoprávních zále itostí RO rozhodla o vyklizení obecního pozemku
„Pa alova zahrada“. RO p edb
odsouhlasila p id lení jednoho bytu na .p. 69 po jeho
rekonstrukci v r. 2004 paní Sm kové, o co po ádal PONTIS (d m pro matky s d tmi

v tísni). RO se zabývala p ípisem skupiny ob an z Láze ské ulice, která si st ovala na
neut enou dopravní situaci na této ulici. len RO p. Mat j projednal tuto situaci na
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Krajském ú adu v Olomouci a zajistil písemnou odpov od toho ú adu, která byla
skupin ob an p edána. RO odsouhlasila prodej nepot ebného vybavení kolní kuchyn
v M , p em výt ek z tohoto prodeje bude p eveden na M . RO na základ úkolu ze
zastupitelstva znovu projednala ádost p. vébi ové o pronájem nebytových prostor v M
a odsouhlasila tento pronájem na dobu 10 let za ú elem provozování icí dílny k ití
hotenských od .
RO dále ila spoluvlastnické vztahy mezi obcí a Ing. Mornsteinem, kdy se tohoto
jednání osobn zú astnili man elé Mornsteinovi. Byly vyklizeny prostory vinárny na
zámku, av ak uvoln né prostory nebyly ádn p edány, nebo pan Pávek pouze odevzdal
klí e a nájemníci nebyli ochotni prostory ádn protokolárn p edat. Uvoln né prostory
byly fotograficky zdokumentovány a bylo dohodnuto, e ob strany budou dále v ení
této kauzy postupovat spole
v souladu s právními názory svých právník . Man elé
Mornsteinovi potvrdili, e mají zájem roz it podnikatelské aktivity kolem zámku. Pokud
jde o zahradnictví, m li by o n j zájem v p ípad , e by jej obec necht la provozovat.
Stejný zájem projevili i o oran erii, kterou by si v p ípad , e by provozovali zahradnictví,
pronajali, nebo k ní mají vztah jako k ostatnímu erotínskému majetku. Pokud by v ak
obec dále zahradnictví provozovala, Mornsteinovi by obci bezplatn pronajali pozemky
pod skleníky. RO i Mornsteinovi se dohodli na tom, e budou spole
p ipravovat reálné
rozd lení majetku, jeho jsou spoluvlastníky. P edpokládají, e by bylo mo né p edlo it
materiály k rozd lení majetku ve 2.pololetí t.r.
RO pozvala na své jednání Ing. Je mínka, aby doplnil sv j podnikatelský zám r. Ing.
Je mínek zd raznil, e by rád své podnikatelské aktivity soust edil v míst svého bydli .
V Oran erii by cht l po ádat pravideln r zné výstavy. Ing. Je mínek uvedl, e je ochoten
zavázat se obci, e celý areál vybuduje do dvou let. Kupní cenu uhradí v den podpisu
kupní smlouvy a jako záruku je ochoten poskytnout vinkulaci ve vý i realiza ních
náklad a navíc 25 %.
RO projednala a schválila Smlouvu o dílo na opravu Vitonína ve Vl ím dole. RO
schválila roz ení smlouvy o zaji ování práce technika PO i pro samostatné subjekty M
a Z . D íve toto zaji oval okres.RO schválením pronájmu nebytových prostor v Z
umo nila dal í firm /RPS Computers/ provozovat v na í obci bezdrátový p evad na
INTERNET.
RO se seznámila ze zápisy z jednání komise pro informatiku, sociální komise, stavební
komise a se zápisem z finan ního výboru.
RO schválila Kontrolní ád obce, jeho existenci ukládá Zákon . 320/2001 Sb. o finan ní
kontrole ve ve ejné správ .
Diskuse :
- Ing. Janí ek se diví, pro se„Pa alova zahrada“má vyklidit do 31.8. a neumo ní se t m,
co tam mají zahrádky, dokon it sklize , dále p ipomíná starostovi, e zahrádká m
slíbil zajistit nový pozemek vhodný pro zahrádky.
- Starosta odpov l, e výp stky si z „Pa alovy zahrady“ budou moci p stitelé sklidit a
pokud jde o náhradní pozemek, nena la se zatím vhodná lokalita.
- JUDr. Sedlá ek se zeptal, jestli rada obce bere vá
podnikatelský zám r man el
Mornsteinových na provozování zahradnictví.
- Starosta odpov l, e ho eviduje stejn jako zájem Ing. Je mínka..

-

-

-

-

-

-

JUDr. Sedlá ek pochválil opravu Vitonína, kterou provedla firma Kr ma. Dále
se zeptal, zda bylo po ádáno o dotaci na rekonstrukci bytu .p. 69.
Starosta odpov l, e ádost bude jist podána.
4
JUDr. Sedlá ek se dále tázal, zda zám r z usnesení rady obce z 24.2.2003
pronajmout lesní kolku je trvá.
Starosta sd lil, e byl pouze jeden zájemce a ten odstoupil. O dal ím postupu
se rozhodne po provedení auditu OLB s.r.o.
JUDr. Sedlá ek se dotázal, jak bylo nalo eno s jeho p ipomínkami a návrhy,
které zaslal starostovi p ed dv ma m síci a doposud nedostal odpov .
Stru
zrekapituloval obsah svých návrh a p ipomínek. Zd raznil zejména,
e je t eba p ipravovat projek
i ty stavební akce, na jejich realizaci nejsou
nyní peníze, nebo po vstupu do EU bude mo né získat dotace ze
strukturálních fond , ov em jedin na základ perfektn p ipravených
projekt .
PhDr. Balík p ipomn l, e máme zpracovaný seznam mnoha projekt , které
stejn nelze realizovat.
JUDr. Sedlá ek s tímto názorem nesouhlasil.
Starosta sd lil, e rada obce JUDr. Sedlá kovi odpoví písemn z p tího
zasedání rady obce.
JUDr. Sedlá ek se ptal, zda je na obecním ú ad zpracován zadávací ád
obecních zakázek.
Starosta odpov l, e se postupuje dle platného zákona a jiné zp ísn ní není.
JUDr. Sedlá ek dále sd luje, e ádal, aby mu byl poskytnut plán úkol
obecního ú adu na rok 2003, ale ádný neobdr el, ptá se tedy, jestli v bec
existuje.
Starosta op t podotýká, e na v echny dotazy bude odpov zeno dopisem
z p tího zasedání rady.
PhDr. Balík se ptá, jaké d sledky byly vyvozeny ze stí nosti paní
Mornsteinové na ú edníky OV P a z pochybení ve v ci p ky z FRB. K tomu
idává vlastní zku enost, kdy mu osobn bylo doporu eno, aby stavební
úpravu, kterou cht l ohlásit, ud lal na erno. Ptá se tedy, jak vlastn funguje
obecní ú ad, pokud jde o poru ování pracovní kázn a postih za to.
Starosta odpov l, e pokud jde o stí nost paní Mornsteinové, obdr el od
pana Fouska dopis, kde on si zase st uje na ni. Jde prý o v ci dva roky staré.
Pochybení ú edníka p i vy izování ádosti paní Habichové o p ku z FRB
objasnil místostarosta. Starosta dále sd lil, e pokud by lo o opakované
pochybení, bylo by to se zam stnancem projednáno a p ípadn sní eno osobní
ohodnocení.
Paní Znojová se podivila, e Bludov nka dostala dar 15.000,- K , kdy na
posledním jednání zastupitelstva nebylo jejich ádosti z podp rných program
vyhov no.
PhDr. Balík s rozhodnutím rady také nesouhlasí.
Starosta vysv tlil, jak bylo postupováno, a podotkl, e poskytnutí daru je
v kompetenci rady obce. Poté ukon il diskusi a nechal hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o innosti rady obce.
Hlasováno: pro 11 proti 0 zdr el se 3

Ad4/ Zpráva o hospoda ení obce k 31.5.2003
Zprávu p ednesl starosta. Uvedl, e k poslednímu dni m síce kv tna inily p íjmy
obecního rozpo tu 15 963 tis. K , co p edstavuje tém 49 % ro ního objemu plánovaných
íjm . Rozhodující p íjmy, tj. da ové p íjmy, jsou ve svém úhrnu pln ny lépe, ne tomu bylo
ke dne nímu datu v minulých letech. Výnos dan z p íjm fyzických osob ze samostatné
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výd le né innosti je dokonce napl ován na 65% a umo uje ji v tuto chvíli pový it
rozpo et obce v p íjmech i výdajích o cca 800 tis. K .
Výdaje obecního rozpo tu dosáhly k 31.5. vý e 14 830 tis. K , co p edstavuje pln ní ve vý i
45% ro ního plánu. Z statek pen ních prost edk na ú tech obce inil ke konci kv tna
ástku 7 100 tis. K .
Tento stav financí obce umo uje b
splácet závazky obce ve lh tách splatnosti, jako i
bez problém hradit závazky obce vyplývající z uzav ených úv rových smluv, to znamená
splátky úv
i úrok z úv . V pr hu prvního pololetí leto ního roku nemusela obec
vyu ívat kontokorentních úv .
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o hospoda ení obce k 31.5.2003.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad5/ Majetkoprávní zále itosti
a)

ádost Mgr. Kreinerové o koupi pozemku

Místostarosta sd lil, e tento bod byl odlo en na minulém jednání zastupitelstva a
vrácen k do ení stavebního ízení a stanovení kupní ceny. Dodal, e se jedná o
pozemek v ulici palkova, stavební komise doporu ila prodej zaplocené ásti
pozemku p. . 1415, nebo nebude bránit ádnému u ívání komunikace.
Navrhuje se prodejní cena 100,- K za m 2.
ihlásil se JUDr. Sedlá ek a p ipomn l, e do lo ke zbourání rodinného domku bez
demoli ního vým ru , tudí poru ení zákona . Domnívá se, e otázka prodeje pozemku
by se m la odlo it a do vy ení stavebního ízení.
Místostarosta uvedl, e ízení v této zále itosti vede M stÚ umperk a jednání
bude p tí týden.
Po krátké diskusi, ve které JUDr. Sedlá ek navrhl usnesení odlo it prodej pozemku
nebo alespo podmínit podpis kupní smlouvy do pravomocného skon ení stavebního
ízení, bylo hlasováno o tomto návrhu.
Hlasováno : pro 6 proti 6 zdr el se 2
Návrh JUDr. Sedlá ka tedy p ijat nebyl.
Místostarosta poté p ednesl návrh usnesení a starosta o n m nechal hlasovat.
Hlasováno : pro 8 proti 6 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej obecního pozemku p. . 1415 v k.ú.
Bludov Mgr. Ivan Kreinerové bytem J.z Pod brad 16, umperk o vým e 92m2
za cenu 100,- K za m2, tj. celkem 9.200,- K s tím, e uhradí ve keré správní
poplatky.

Zastupitelstvo obce pov uje starostu obce uzav ením této kupní smlouvy s Mgr.
Ivanou Kreinerovou.
b) ádost man el Va ekových o koupi pozemku
Man elé Miloslav a Ludmila Va ekovi ádají o odkoupení obecního pozemku p. .
1317/4 (KN) o vým e 99m2. Pozemek (zatravn ná mez) je dokola obklopen jejich
pozemky. adatelé jsou ochotni uhradit ve keré správní poplatky.
6
Rada obce souhlasí se zám rem odprodat obecní pozemek p. . 1317/4. Tento zám r
byl zve ejn n zp sobem obvyklým.
Rada obce tedy p edkládá zastupitelstvu obce ádost man el Miloslava a Ludmily
Va ekových, bytem Bludov, Nádra ní 537 o odkoupení obecního pozemku p. . 1317/4
ostatní plocha o vým e 99 m2 v k.ú. Bludov a doporu uje pozemek prodat za cenu
50,- K za m2, tj. celkem 4.950,- K s tím, e kupující uhradí ve keré správní
poplatky.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem obecního pozemku p. .1317/4 (KN)
ostatní plocha o vým e 99m2 man el m Miloslavovi a Ludmile Va ekovým za
kupní cenu 50,- K /m2, tj. celkem 4.950,- K s tím, e uhradí ve keré správní
poplatky a pov uje starostu uzav ením kupní smlouvy.
Hlasováno : pro 14

zdr el se 0

proti 0

c) ádost pana Turka o koupi pozemku p. . 798/4
Místostarosta p edlo il ádost pana Milana Turka o koupi obecního pozemku p. .
798 v k.ú. Bludov – lokalita „Pa alova zahrada“. Rada obce na svém zasedání tuto
ádost projednala a doporu uje ji zastupitelstvu obce ke schválení. Navr ená cena je
50,- K za m2.
O slovo se p ihlásil Ing. Janí ek, který p ipomn l, e v minulosti platila úmluva,
pokud adatel pozemek dlouhodob u íval, byla kupní cena polovi ní z obvyklé.
Tím chce nazna it, e cena obvyklá by v tomto p ípad byla 100,- K za m2.
JUDr. Sedlá ek se dotázal, s jakou cenou po ítá rada obce p i prodeji 2 stavebních
parcel vytvo ených na tzv. „Pa alov zahrad “. Starosta uvedl, e se po ítá s cenou
kolem 100,-K za m2. JUDr. Sedlá ek uvedl, e cena obvyklá je nejmén 300,- K .
JUDr. Sedlá ek pak navrhl prodejní cenu 200,- K za m2 týkající se p. . 798/4 a
starosta nechal hlasovat o tomto návrhu.
Hlasováno : pro 2 proti 9 zdr el se 3
Návrh nebyl schválen.
Poté nechal starosta hlasovat o návrhu Ing. B eziny, který navrhl cenu 100,- K za
m2.
Hlasováno : pro 11 proti 1 zdr el se 2
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej ásti obecního pozemku p. . 798/4 v k.ú.
Bludov o vým e 36 m2 panu Milanu Turkovi, bytem Post elm vek 3, za cenu
100,- K za m2, tj. celkem 3.600,- K s tím, e uhradí ve keré správní poplatky.
Zastupitelstvo obce pov uje starostu uzav ením kupní smlouvy s panem

Milanem Turkem ohledn odprodeje ásti obecního pozemku p. . 798/4 o
vým e 36 m2.

Ad6/ Komunální odpad-vyhodnocení 1.pol. a návrh na 2.pol. r.2003
Starosta seznámil p ítomné s rozborem náklad na likvidaci komunálních odpad a
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návrhem obecn závazné vyhlá ky obce o místních poplatcích. Uvedl, e rada navrhuje
poplatek na 2.pol.2003 ve vý i 150,- K za osobu. Celkem by to bylo tedy 250,- K na
osobu za rok 2003 . Návrh Obecn závazné vyhlá ky po ítá s touto ástkou i na rok
2004, p em navrhuje ur itá osvobození od placení poplatku.
Starosta uvedl , e body 6 a 7 programu spolu úzce souvisí a budou projednány
spole .
Diskuse :
- Paní Znojová se ptá, jestli není lep í vrátit se k p vodnímu známkovému
systému, proto e tento systém nenutí ob any t ídit odpady, a dále se tá e, jestli
dle návrhu vyhlá ky se po p l roce budou peníze vracet t m, kdo budou od
placení osvobozeni.
- Starosta odpov l, e nárok na osvobození vzniká a po 6 m sících, tudí
poplatník nebude platit a od sedmého m síce.
- Ing. Basler vysv tlil, e podíl t íd ných odpad se naopak zvy uje, a to se
odrá í na p íjmech od EKOKOMU, který platí za tunu vyt íd ného odpadu.
Dotace obce 100 a 200 tis. K . na t íd ní odpad od ob an je dostate
velkou motivací.
- Tím byla odstartována bou livá vým na názor mezi leny zastupitelstva a
ob any z pléna .
- Starosta pak ukon il diskusi a ádal p ipomínky k návrhu obecn závazné
vyhlá ky.
Poté nechal starosta hlasovat o návrhu rady platit 150,- K na osobu za 2. pol. 2003 .
Hlasováno : pro 12 proti 1 zdr el se 1
Zastupitelstvo obce rozhodlo, e poplatek za odpady bude v druhém pololetí roku
2003 init 150,- K na osobu.

Ad7/ Zm na obecn závazné vyhlá ky o místních poplatcích
Poté se pokra ovalo v projednávání návrhu OZV.
JUDr. Sedlá ek a Ing. Janí ek vystoupili s p ipomínkami k platb na rok 2004,
která je v OZV navr ena ve stejné vý i jako v roce 2003, tedy 250,- K na osobu za
rok.
Starosta pak nechal hlasovat o návrhu Ing. Janí ka, aby poplatek za odpady ve vý i
250,-K na osobu byl omezen pouze pro rok 2003.
Hlasováno : pro 6 proti 7 zdr el se 1
Návrh nebyl schválen.

Starosta tedy nechal hlasovat o p vodním návrhu vyhlá ky s tím, e mezi osvobozené
osoby se doplní studenti.
Hlasováno : pro 10 proti 3 zdr el se 1
Zastupitelstvo obce schvaluje p edlo ený návrh obecn závazné vyhlá ky .1/2003
o zm
Obecn závazné vyhlá ky ze dne 17.12.2001 o místních poplatcích v obci
Bludov.
Starosta vyhlásil krátkou p estávku.
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Ad8/ isti ka odpadních vod a kanalizace
Starosta uvedl, e v sou asné dob je ji na tuto investi ní akci vydáno územní rozhodnutí,
které nabylo právní moci. Stavební povolení bude vy ízeno cca do 3 m síc v závislosti na
tom, kterou variantu výstavby OV a kanalizace ZO schválí.
Varianta I. – investi ní akce bude realizována jako jeden celek.
Varianta II. – investi ní akce bude realizována ve dvou etapách.
Situaci kolem stavby OV a kanalizace výrazn komplikuje – a ji v dobrém, i patném
slova smyslu – okolnost, e se objevila mo nost financování této akce z kohezních fond EU.
Jestli se obec vydá touto cestou, je pot eba rozhodnout do 30.6.2003.
Toto p edpokládá, e by se stavba OV a kanalizace Bludov stala sou ástí pilotního projektu
„ Zlep ení systému úpravy odpadních vod st ední a severní Moravy“, jeho investorem by
byla spole nost VHZ a.s. umperk. Aby investice byla financovatelná z fond EU, musí
edstavovat minimální finan ní objem 500 mil. K . Proto by vý e uvedený projekt zahrnoval
vedle stavby OV a kanalizace Bludov, kterou projekt ocenil na cca 244 mil. K (kdy
rozpo tované náklady jsou 135 – 140 mil.K ), „Rekonstrukci stokové sít umperk“ (152
mil.K ), „Dostavbu OV umperk“ (148 mil.K ) a „Dostavbu stokové sít Sobotín a
Viký ovice a napojení na OV umperk“ (152 mil.K ).
Výhody: obec Bludov by se finan
ú astnila jen 10 %, maximáln v ak 25 mil.K .
Nevýhody: dlouhé trvání schvalovacího procesu. Nejprve musí schválit vláda R a poté
íslu né komise EU v Bruselu.
Dokon ené dílo nebude ve vlastnictví obce a obec nebude mít mo nost (jen 3 – 6% podíl na
rozhodování v rámci akcií ve VHZ, a.s.) mluvit do ceny sto ného a nebude moci dílo sama
provozovat, p ípadn pronajmout, a získat tak n jaké finan ní zdroje do rozpo tu obce.
Kohezní fondy EU nehradí ve ejné kanaliza ní p ípojky, co p edstavuje dal ích cca 10 mil.
, které by obec musela vynalo it.
Okolnost, e celá akce, aby mohla být financována z kohezních fond EU, byla p edra ena o
více ne 100 mil. K , je dost podez elá, kdy na druhé stran víme, e i EU „obrací ka dou
korunu (euro)“
Schválením této cesty financování dnem 30.6. z ejm nebude moci obec dále pracovat na
dal ích variantách financování ( s dotací F P ) a p i kone ném neschválení za 2 roky bude
zp t na po átku zaji ování financí. Obec ji jednou s akcí OV a kanalizace v podobném
projektu neusp la /ISPA/.

K podrobnému vysv tlení této mo nosti financování byl pozván na pracovní sch zku editel
VHZ, a.s. Ing. Vep ek, který se tímto projektem podrobn zabývá a zodpov l vám va e
dotazy.
Proti variant financování z kohezních fond stojí v sou asné dob tzv. vlastní cesta získávání
financí prost ednictvím dotace z F P. Je snahou získat výjimku ve financování aspo 80 : 20.
To se zatím neda í. Po lo ských povodních chybí ve fondu peníze a Rada fondu, která o
dota ních ádostech rozhoduje, zasedne v roce 2003 jen dvakrát, kdy jedno zasedání se ji
uskute nilo (24. dubna). Toto zasedání neodsouhlasilo ani jedinou výjimku. Druhé zasedání
se má konat v íjnu.
V sou asné dob máme závazný p íslib Ministra P Ing. Ambrozka na financování I. etapy ve
vý i 75 mil.K v pom ru 60 : 20 : 20 (nenávratná dotace : dlouhodobá p ka : vlastní
zdroje).
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Je pravdou, e situace na F P se neustále vyvíjí a m ní, a proto doporu uji, aby obec
v ka dém p ípad ádost o dotaci v etn ádosti o výjimku 80:20 podala, i z toho d vodu, e
v p ípad , e by OV byla nakonec financována ze zdroj EU, p jdou s nejv í
pravd podobností i tyto zdroje p es F P.
Doslova v posledních dnech se objevila „ okující“ nabídka, se kterou p el Ing. Skokan, která
slibuje financování v pom ru 90 : 10 /nenávratná dotace z F P : vlastní zdroje/. Tato nabídka
je prý podlo ena p ísliby politik na nejvy ích místech a je tudí zna
„choulostivá“.
JUDr. Sedlá ek zd raznil, e by nebylo vhodné jít touto cestou, nebo spole ná akce má
í anci a na i ú ast v tomto projektu by taky mohl n kdo zpochybnit.
Po n kolika dotazech nechal starosta hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby investi ní akce „ OV a kanalizace Bludov“ byla
za azena do spole né ádosti o dotaci z kohezních fond EU, kterou zpracuje VHZ
umperk a.s., (spole
se ádostmi okolních obcí a m sta umperka) s podmínkou, e
v p ípad realizace bude spoluú ast vlastních finan ních prost edk obce Bludov init
10%, maximáln v ak 24 mil. K .

Ad9/ Rozpo tové zm ny
Starosta p edlo il návrh rozpo tových zm n tak, jak je projednala rada obce .
JUDr. Sedlá ek navrhl, aby se do rozpo tu ve výdajích zahrnula ástka 5 a 10
tis. K na osv tovou kampa o t íd ní odpad . Slibuje si od toho zvý ení mno ství
vyt íd ných odpad a tím sní ení celkových náklad na odpadové hospodá ství.
Následovala krátká a v cná diskuse k n kterým polo kám navrhovaných rozpo tových
zm n. Starosta poté nechal hlasovat o návrhu JUDr. Sedlá ka zahrnout do
rozpo tu10.000,- K na osv tovou kampa t íd ní odpad .
Hlasováno : pro 10 proti 1 zdr el se 3
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh JUDr. Sedlá ka za adit do rozpo tu 10 tis.
K na osv tovou kampa o t íd ní odpad .
Starosta pak nechal hlasovat o p edlo eném návrhu rozpo tových zm n v etn
navr ených úprav / pol. investice 3633-6121sní it z 80tis. na 50 tis. K /.

Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje p edlo ený návrh rozpo tových zm n /viz. P íloha/.
Starosta se pak vrátil k problematice rekonstrukce obecních byt v .p. 69. Rada obce
navrhuje pokrýt p edpokládané zvý ené náklady o 400 tis. K z d vodu vybudování
OV p kou obce z FRB.
Poté se rozvinula diskuse, ve které byla zpochybn na vý e náklad na
rekonstrukci, zejména pak na odvád ní vy
ných odpadních vod do Moravy. JUDr.
Sedlá ek doporu il hledat jiný lacin í zp sob, nap . tzv. do
ovací rybník. Dále
podpo il návrh ob ana Drásala z pléna, který p ipomn l, e likvidaci odpadních vod by
bylo mo no it v sou innosti s firmou Sulas.
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Ad10/ R zné
a) ádost paní Milady Habichové o p ku z FRB
Místostarosta uvedl, e ádost paní Milady Habichové o p ku z FRB byla v as
podána a doporu ena stavební komisí (podmínkou, e OV P dolo í dal í doklady).
Takto ji také posoudila rada obce. T sn p ed zasedáním zastupitelstva obce v ak
byla posouzena pracovnicí OV P, která v tu chvíli patn posoudila p edlo ené
doklady a chybn rozhodla. Zastupitelstvo bylo tedy myln informováno o tom, e
ádost paní Habichové nespl uje podmínky pro p iznání p ky.
Dodate
se ukázalo, e p ka mohla být poskytnuta na obnovu krytiny st echy.
Vzhledem k tomu, e peníze ve FRB jsou k dispozici, doporu uje rada obce
dodate né schválení ádosti zastupitelstvem.
Bylo vzneseno n kolik dotaz , které místostarosta vysv tlil. Poté nechal starosta
hlasovat.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí p
2003 paní Milad Habichové.

ky z fondu rozvoje bydlení pro rok

b) Zm na z izovací listiny Mate ské koly Bludov, p ísp vkové organizace
Rada obce p edkládá zastupitelstvu obce návrh na zm nu z izovací listiny Mate ské
koly Bludov, p ísp vková organizace a to Dodatkem .1 v tomto zn ní :
V odstavci II. Z izovací listiny se ru í poslední v ta „ Sou ástí p ísp vkové organizace
je kolní jídelna.“ a nahrazuje se v tou „Sou ástí p ísp vkové organizace je výdejna
stravy.“
Od vodn ní :
Od 1.7. 2003 se nebude v mate ské kole va it, ale strava bude dová ena ze základní
koly. Proto je nutné po ádat Krajský ú ad Olomouckého kraje o zm nu v za azení
M v síti kol. K této ádosti o zm nu je nutno dolo it zmín ný dodatek z izovací
listiny.

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek .1 z izovací listiny Mate ské koly
Bludov, p ísp vkové organizace.
Hlasováno :

pro 12

proti 1

zdr el se 1

c) Pov ení kontrolního a finan ního výboru výkonem interního auditu
V souvislosti s dodr ováním zákona . 320/2001Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné
správ a o zm
n kterých zákon , ve zn ní pozd ích p edpis , schválila rada obce
dne 2.6.2003 svým usnesením . 299/R/03 Kontrolní ád obce s ú inností od 1.7.2003.
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Podle §29, odst. 5 zákona . 320/2001Sb., nemusí mít obce pod 15.000 obyvatel z ízen
útvar interního auditu, ale musí výkon této funkce zajistit jinak. Ve schváleném
Kontrolním ádu je po konzultaci s Krajským ú adem Olomouckého kraje uvedeno, e
v rámci p sobnosti obce vykonává interní audit skupina len kontrolního a
finan ního výboru. Vzhledem k tomu, e oba výbory jsou z ízeny zastupitelstvem
obce, p edkládá rada obce zastupitelstvu návrh, aby oficiáln oba výbory touto
inností pov ilo.

Zastupitelstvo obce pov uje kontrolní a finan ní výbor zastupitelstva výkonem
funkce interního auditu ve smyslu platnosti Kontrolního ádu obce Bludov.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
d) Schválení odm n neuvoln ným len m ZO za 1.pol. r.2003
Starosta uvedl, e podle §4, odst.2, na ízení vlády . 37/2003Sb., o odm nách za
výkon funkce len m zastupitelstev m e být neuvoln ným len m zastupitelstva
obce poskytnuta dal í odm na po schválení zastupitelstvem obce. Dal í odm na nále í
za ka dé kalendá ní pololetí, ve kterém len zastupitelstva skute
vykonával funkci
alespo 90 kalendá ních dn a neskon il-li výkon funkce.Dal í odm na se poskytuje
ve vý i poloviny m sí ní odm ny. /§4,odst.6 a §5 odst.1 na ízení vlády .37/
PhDr. Balík navrhl, aby se t chto odm n zastupitelé vzdali.
Hlasováno : pro 9

proti 1

zdr el se 4

Zastupitelstvo obce schválilo návrh PhDr. Stanislava Balíka, aby se lenové
zastupitelstva obce vzdali dal í odm ny za 1. pololetí 2003 , na kterou jim vznikl
nárok dle vládního na ízení . 37/2003 Sb.

e) Zápis z jednání kontrolního výboru
Starosta p edlo il zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 2.6.2003, se
kterým se rada obce podrobn seznámila.

-

k problematice zve ejn ní sm ny lesa resp. vypo ádání
spole ného vlastnictví se spoluvlastníkem jsou 2 nezávislé
právní výklady, p em jeden je z Ministerstva vnitra R,
odboru pro místní správu, odd lení dozoru Olomouc, a
druhý od smluvní advokátní kancelá e JUDr. Martinák.
Z obou vyplývá, e obci není dána výslovn povinnost
zve ejnit vypo ádání spoluvlastnických vztah .
Starosta konstatoval, e rada obce nesouhlasí ve smyslu právního výkladu MV
R se záv rem kontrolního výboru v tom, e nebyl zve ejn n zám r sm nit les
se spoluvlastníkem a má být pozastavena platnost tohoto usnesení .
-

k problematice st etu zájm Ing. Balhara jsou rovn 2
právní výklady, které se shodují v tom, e je pouze na
zastupitelstvu obce,
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aby vylou ilo Ing. Balhara z hlasování ve v ci, kdy se na n ho
vztahuje ustanovení odst.2 § 83 zákona 128/2000 Sb. ve zn ní
pozd ích p edpis .
Starosta sd lil, e rada obce konstatuje, e ve v ci uvedené v zápise z jednání KV
nedo lo k poru ení zákona ve smyslu st etu zájm Ing. Balhara.
-

-

Ing. Petr Ston z pléna sd luje, e se distancuje od
rozhodnutí kontrolního výboru, na jeho jednání v bec
nebyl pozván.
Ing. Janí ek jen p ipomíná, e starosta m l tenkrát nechat
hlasovat o tom, zda má být Ing. Balhar vylou en
z hlasování.

f) dokon ení in enýrských sítí v lokalit „Kostelní vrch“
Tento bod jednání zahájil na výzvu starosty JUDr. Sedlá ek. Ptal se, zda se letos
vybudují in enýrské sít v lokalit „ Kostelní vrch“, konkrétn kanalizace. Informace,
které má ze stavební komise nesv í o tom, e by se zde m lo letos úsp
pokra ovat. Stavebníci byli z obecního ú adu informováni, e na to nejsou peníze.
K tomu starosta uvedl, e prob hlo jednání a jeho výsledkem je to, e se je letos
bude kanalizace d lat.
K tomu problému promluvil pan M rka z pléna, jeden ze stavebník rodinných
domk v dané lokalit . Podrobn popsal situaci a uvedl, e informaci o tom, e na
akci nejsou peníze, opravdu stavebníci dostali od pracovníka OV P OÚ.
Pan M rka uvedl, e zde hrozí kody p ívalovými de ti.
JUDr. Sedlá ek podotkl, e na in enýrské sít v této lokalit je mo né po ádat o
dotaci ve vý i 80 tis. K na jeden rodinný d m ( celkem 640 tis. K ), ale musí to
n kdo ud lat.
Po dal í diskusi starosta formuloval usnesení a nechal hlasovat.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce ukládá rad obce neprodlen , ve spolupráci se stavebníky
it postup p i realizaci in enýrských sítí v lokalit „Kostelní vrch“, zejména
odvod de ových vod, a po ádat o dotace na tyto in enýrské sít .

Po krat í vým
názor nechal starosta hlasovat o dal ím usnesení.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce souhlasí s p esunem 1 mil. K z polo ky OV a kanalizace na
realizaci in enýrských sítí v lokalit „Kostelní vrch“.

Dále ve v eobecné diskusi vystoupil :
Ing. Basler, který apeloval na zastupitelstvo, aby p ijalo n jaké usnesení, které by zajistilo
sjednání nápravy p i provád ní odst el v lomu. Odst ely v lomu nejsou nijak
signalizovány a p ímo ohro ují zdraví lidí, p edev ím malých d tí. Navrhuje odst el
v lese hlásit sirénou a v této lokalit rozmístit cedulky s upozorn ním na tyto signály.
I k tomuto tématu se rozvinula vým na názor .
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Pan Stanislav Balík z pléna vysv tlil, jak se d lají odst ely v pískovn a upozornil, e není
eba vymý let nová opat ení, nebo platné normy í dostate
bezpe nost p i
odst elech. Musí být ov em dodr ovány. To se v ním ízené pískovn d je a jaká je
situace ve wollastonitovém lomu neví.
JUDr. Sedlá ek navrhuje asistenci zam stnance obecního ú adu p i odst elech , ím se
bude moci evidovat i mno ství odvá eného materiálu. Formuloval návrh usnesení , o
kterém bylo hlasováno.
Hlasováno : pro 4 proti 1 zdr el se 9
Zastupitelstvo obce ukládá rad obce zajistit dodr ování technologické kázn a ú ast
zam stnance obecního ú adu p i provád ní odst el v lomu.
Návrh p ijat nebyl.
Dále vystoupil Ing. Janí ek s p ipomínkou, aby na p tí rok bylo p i p íprav rozpo tu
pamatováno na opravy lesních cest, které jsou ve velmi patném stavu.
Ing. Basler jeho návrh podpo il.
PhDr. Balík po adoval, aby po dne ních zku enostech byla na ízena ú ast vedoucích
zam stnanc obecního ú adu na jednáních zastupitelstva obce.
JUDr. Sedlá ek sd lil, e získal informaci o stavu realizace protipovod ových opat ení na
ece Morav od p edsedy mikroregionu Hanu ovicko – starosty m sta Hanu ovic, Petra
Malcharczika . Ji postavené hrázové systémy u Hanu ovic, Bohdíkova a Rudy nad Mor.
zp sobí zvý ení povod ové vlny, co m e ohrozit Bludov. Toto nebezpe í pomine po
výstavb poldr , které mají zachytit asi 8 mil m3 vody a tím sní it povod ovou vlnu. Na
výstavbu poldr se dosud neda í získat finance. M li bychom se aktivn zapojit do
innosti mikroregionu Hanu ovicko.
Pokud jde o mikroregion umpersko, byla v roce 2002 na valné hromad mikroregionu
schválena jako priorita .1 realizace cyklostezky Bludov- umperk. P íprava této akce
ale nepokra uje, co je koda.
Tá e se, kdo zastupuje obec v mikroregionech Hanu ovicko a umpersko.
Starosta navrhl, aby to byl on, pokud má zájem, a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 2
Zastupitelstvo obce pov uje JUDr. Sedlá ka zastupováním obce Bludov
v mikroregionech Hanu ovicko a umpersko.
Zasedání ukon il starosta ve 22,40 hodin.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce . 6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom
Bludov

Zastupitelstvo obce souhlasí:
75/Z/03 – s prodejem obecního pozemku p. . 1317/4 (KN), ostatní plocha, o vým e 99 m2
man el m Miloslavovi a Ludmile Va ekovým za kupní cenu 50,-K /m2, t.j.
celkem 4.950,-K s tím, e kupující uhradí ve keré správní poplatky
76/Z/03 – s tím, aby investi ní akce „ OV a kanalizace Bludov“ byla za azena do spole né
ádosti o dotaci z kohezních fond EU, kterou zpracuje VHZ umperk,
a.s.(spole
se ádostmi okolních obcí a m sta umperka) s podmínkou, e
v p ípad realizace bude spoluú ast vlastních finan ních prost edk obce Bludov
init 10%, maximáln v ak 24 mil. K
77/Z/03 – s p esunem 1 mil. K z polo ky OV a kanalizace na realizaci in enýrských sítí
v lokalit „Kostelní vrch“

Zastupitelstvo obce schvaluje:
78/Z/03 – ov ovatele zápisu JUDr. Josefa Sedlá ka a pana Jind icha Mat je
79/Z/03 – upravený program jednání
80/Z/03 – zprávu o innosti rady obce
81/Z/03 – zprávu o hospoda ení obce k 31.5.2003
82/Z/03 – odprodej obecního pozemku p. . 1415 o vým e 92 m2 v k.ú. Bludov Mgr. Ivan
Kreinerové, bytem J. z Pod brad 16, umperk, za cenu 100,-K /m2, tj. celkem
9.200,-K s tím, e kupující uhradí ve keré správní poplatky
83/Z/03 – odprodej ásti obecního pozemku p. . 798/4 v k.ú. Bludov o vým e 36 m2 panu
Milanu Turkovi, bytem Post elm vek 3, za cenu 100,-K /m2, tj. celkem 3.600,-K
s tím, e kupující uhradí ve keré správní poplatky
84/Z/03 – p edlo ený návrh obecn závazné vyhlá ky . 1/2003 o zm
obecn závazné
vyhlá ky ze dne 17.12.2001 o místních poplatcích v obci Bludov
85/Z/03 – návrh JUDr. Sedlá ka za adit do rozpo tu 10 tis. K na osv tovou kampa o t íd ní
odpadu
86/Z/03 – p edlo ený návrh rozpo tových zm n

87/Z/03 – poskytnutí p ky z fondu rozvoje bydlení pro rok 2003 paní Milad Habichové
88/Z/03 – dodatek . 1 z izovací listiny Mate ské koly Bludov, p ísp vkové organizace
89/Z/03 – návrh PhDr. Stanislava Balíka, aby se lenové zastupitelstva obce vzdali dal í
odm ny za 1. pololetí 2003, na kterou jim vznikl nárok dle vládního na ízení .
37/2003 Sb

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
90/Z/03 – e poplatek za odpady bude v druhém pololetí roku 2003 init 150,-K na osobu

Zastupitelstvo obce pov uje:
91/Z/03 – starostu obce uzav ením kupní smlouvy s Mgr. Ivanou Kreinerovou ohledn
odprodeje pozemku p. . 1415
92/Z/03 – starostu obce uzav ením kupní smlouvy s man eli Miloslavem a Ludmilou
Va ekovými ohledn odprodeje pozemku p. . 1317/4
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93/Z/03 – starostu obce uzav ení kupní smlouvy s panem Milanem Turkem ohledn
odprodeje ásti pozemku p. . 798
94/Z/03 – kontrolní a finan ní výbor zastupitelstva obce výkonem funkce interního auditu ve
smyslu platnosti Kontrolního ádu obce Bludov
95/Z/03 – JUDr. Sedlá ka zastupováním obce Bludov v mikroregionech Hanu ovicko a
umpersko

Zastupitelstvo obce ukládá:
96/Z/03 – rad obce neprodlen ve spolupráci se stavebníky it postup p i realizaci
in enýrských sítí v lokalit „Kostelní vrch“, zejména odvod de ových vod, a
po ádat o dotace na tyto in enýrské sít
Termín: ihned
Zodpovídá: Ing. Ston

Zapisovatel: Ing. Jan aj

Za správnost p episu: Gabriela Svato ová

JUDr. Josef Sedlá ek
ov ovatel zápisu

Jind ich Mat j
ov ovatel zápisu

Ing. Franti ek B ezina
místostarosta

Ing. Pavel Ston
starosta

