Zápis z jednání zastupitelstva obce . 7 konaného dne 29. 9. 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, Oto Böser, Marie Znojová

Program jednání :
1 Úvod
2 Kontrola úkol
3 Zpráva o innosti rady obce
4 Zpráva o hospoda ení obce k 31.8.2003
5 Majetkoprávní zále itosti
a) ádost man el Va ekových o sní ení kupní ceny za pozemek
b)smlouva o podmínkách umíst ní stavby a o budoucí smlouv o z ízení v cného
b emene se Zem lskou vodohospodá skou správou
c)smlouva o smlouv budoucí o z ízení v cného b emene s Povodím Moravy s.p.
d)sm na pozemk mezi p. Kacarem a obcí Bludov a Ing. Karlem Mornsteinem
6 I. zm na územního plánu obce
7 Darovací smlouva (Publikace „D jiny obce Bludova“)
8 Rozpo tové zm ny
9 Obecn závazné vyhlá ky
a) p ísp vek na úhradu neinvesti ních náklad v M a kolní dru in
b) po ární ád obce
10 Audit spole nosti Obecní lesy Bludov, s.r.o.
11 R zné
a) Názvy ulic
b) Výro ní zpráva Z

Ad1/ Úvod
Zasedání zahájil starosta Ing. Pavel Ston a uvedl, e jsou p ítomni v ichni lenové
zastupitelstva obce. O po ízení zápisu po ádal Ing. Jana aje. Jako ov ovatele zápisu navrhl
Ing. Jana Baslera a Davida Horá ka.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 1

Zastupitelstvo obce schvaluje ov ovatele zápisu Ing. Jana Baslera a Davida Horá ka.

Dále starosta p ivítal hosty Ing. Zimmermana z Pozemkového ú adu , Ing. Sadílka a Ing.
St ítezského z Agroprojektu Brno /zpracovatele pozemkových úprav/, kte í p li na vlastní
ádost, aby podali vysv tlení k problematice sm ny pozemk v rámci komplexních
pozemkových úprav /KPÚ/ co se dotýká bodu 5d .
Starosta poté navrhl, aby tento bod byl projednán jako první a nechal hlasovat o p edlo eném
programu jednání.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje navr ený program jednání.
Následn bylo p ikro eno k projednání bodu 5d /viz zápis pod tímto ozna ením/.

Ad2/ Kontrola úkol
V úvodu starosta sd lil, e je t eba vrátit se k minulému zasedání zastupitelstva .
Vzhledem k tomu, e na jednání zastupitelstva obce 30.6.2003 byl usnesením . 77/Z/03
odsouhlasen p esun 1 mil. K z polo ky OV a kanalizace na realizaci in enýrských sítí
v lokalit „Kostelní vrch“a po schválení v ech rozpo tových zm n, bylo dodate
zji no
(p i provád ní oprav rozpo tu), e na této polo ce u tak velká finan ní ástka není a proto
nemohla být tato rozpo tová zm na provedena.
Proto e jsou na dne ním zasedání navrhovány dal í rozpo tové zm ny, bylo by vhodné, aby
zastupitelstvo obce nejprve svým usnesením zru ilo vý e uvedené usnesení, proto e bylo
nerealizovatelné.
Dále pak starosta uvedl, e usnesením zastupitelstva obce .85/Z/03 ze dne 30.6.2003 byl
rovn a po schválení rozpo tových zm n schválen návrh za adit do rozpo tu 10 tis. K na
osv tovou kampa o t íd ní odpadu. Pon vad nebylo uvedeno, kterou kapitolu rozpo tu o
tuto ástku sní it, aby byl rozpo et vyrovnaný, nebylo mo né tuto novou polo ku ve vý i 10
tis. K za adit do upraveného rozpo tu. Starosta pak formuloval usnesení a navrhl, aby
zastupitelstvo obce ob usnesení zru ilo s tím, e p i projednávání rozpo tových zm n se
up esní z eho finan
pokrýt osv tovou kampa o t íd ní odpad .
Zastupitelstvo obce zru uje své usnesení íslo 77/Z/03 a usnesení íslo 85/Z/03 ze dne
30.6.2003.
Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 3

Ad3/ Zpráva o innosti Rady obce
Rada obce /RO/ se od posledního jednání Zastupitelstva obce /ZO/, které se konalo 30.6.2003
se la na t ech ádných zasedáních. Na svých zasedáních se RO zabývala touto problematikou:
Majetkoprávní zále itosti
ü Projednala a schválila Dodatek . 4 s firmou „Voda M“, týkající se roz ení
edm tu pln ní p i projektování akce „ OV a kanalizace Bludov“

ü

ijala zám r odprodat pozemek p. . 798 „Pa alova zahrada“ za ú elem
výstavby dvou rodinných domk
ü Projednala ádosti man el Va ekových, man el en ákových, pana Kubíka
a man el Hudosových o odprodej obecního majetku
ü Projednala a odsouhlasila pronájem pozemku firm RAMAI
ü Projednala a odsouhlasila uzav ení smlouvy se spole ností OLB, s.r.o. o
poskytování lesnických slu eb v lesích obce Bludov
ü Projednala návrh nájemní smlouvy mezi obcí a p ísp vkovou organizací
Penzion pro d chodce umperk a navrhla doplnit do smlouvy dolo ku o
zvy ování nájemného dle infla ního koeficientu
ü Projednala a schválila Smlouvu o dílo na roz ení plynovodu Za kolou
s firmou Balcárek s.r.o.
Okruh problém , který ze zákona musí schválit Zastupitelstvo obce p edkládá tomuto orgánu
k projednání.
Stavební zále itosti
ü Projednala a schválila Smlouvu o p ipojení k distribu ní soustav se
Severomoravskou energetikou Ostrava týkající se nové zástavby „V Potokách“
ü Seznámila se s Návrhem I. zm n územního plánu obce Bludov a p edkládá jej
ZO ke schválení
ü Opakovan se zabývala podrobnostmi akce „Rekonstrukce sociálního za ízení
na zámku“ a schválila Smlouvu o dílo s firmou PINEKO
ü Seznámila se s návrhem na „odpo ívadla“ zpracovaným Ing. arch. Skoumalem
a ulo ila na tomto zám ru nadále pracovat s tím, aby n která odpo ívadla
mohla být za azena do rozpo tu 2004
ü Projednala a schválila Smlouvu o dílo na ulo ení kabel VO a MR do výkop ,
které byly provedeny v souvislosti s kabelizací VN a NN, s firmou STMEM,
a.s. P erov
ü Projednala návrh. Ing. arch. Skoumala na vým nu oken na budov koupali
“Vl í d l“ a ulo ila OV P realizovat tuto akci
ü Seznámila se s projektem chodníku zpracovaným ing. arch.Skoumalem
v lokalit Nová D dina – Láze ská, který je rozd len do t í etap. Ulo ila
OV P p ipravit finan ní rozpo et na I. Etapu a zadat ádost o dotaci tak, aby
tato etapa mohla být za azena do návrhu rozpo tu 2004
ü Podrobn se seznámila se stavebn -technickým posudkem M , zpracovaným
Ing. Danem. V této souvislosti ulo ila OV P p ipravit rozpo ty na jednotlivé
rekonstruk ní práce, stanovit priority rekonstruk ních prací s tím, aby
nejnutn í byla za azena nejpozd ji do návrhu rozpo tu 2004
ü Opakovan se zabývala stávajícím stavem investi ní akce „V Potokách“
s cílem postupn realizovat dal í práce v této lokalit tak, aby obec nemusela
vracet p ijatou dotaci ve vý i 400 tis. K a ulo ila v tomto sm ru p íslu né
úkoly OV P
ü Starosta projednal s Ing. Frankem ze Severomoravské plynárenské a.s. mo nost
odprodeje ásti plynovodu v lokalit „Kostelní vrch“ a zaslal v tomto smyslu
na SME písemnou ádost.
Z kategorie „Stavebních akcí“ rovn p edkládá RO zastupitel m k projednání a schválení ty
problémy, které ze zákona o obcích p íslu í schválení ZO.

zné
ü Z diskusí na minulých zastupitelstvech se zabývala RO problematikou
související s „Hlá ením místního rozhlasu“. V této souvislosti stanovila vý e
poplatku za provedení hlá ení a takté stanovila dobu hlá ení místního
rozhlasu
ü RO se zabývala problematikou po ízení a rozmíst ní odpadkových ko v obci
a ulo ila stavební komisi a komisi P vybrat pro odpadkové ko e vhodné
nádoby
ü RO se seznámila a projednala Zprávy nezávislého auditora, týkající se
hospoda ení spole ností Obecní lesy s.r.o. Bludov za léta 2000 – 2002
ü RO rozhodla o tom, e prodejní stánky na hody a pou budou v obci umíst ny
pouze v hasi ském areálu na pozemku, který je dle smlouvy v dob konání
chto akcí pronajat firm „Dubský a synové“. P ednostn by zde m ly být
umíst ny stánky s „pou ovým“ zbo ím. Pan Dubský uhradí obci k b nému
nájemnému té poplatky, které vybere od „stánka “. Stav t stánky na
komunikaci v obci nebude nadále povolováno
ü Projednala novelu „Po árního ádu obce“, kterou p edlo il pan Koutný,
po ární preventista“ a p edkládá ji ZO ke schválení.
ü Projednala a schválila „Sm rnici pro provád ní inventarizace majetku a
závazk
ü V souvislosti s opravou stropu koncertním sále na zámku rozhodla RO o
ukon ení smlouvy o výp ce kulturního mobiliá e a o vrácení vyp ených
obraz (na obrazy je uplatn n restitu ní nárok Ing.Mornsteina)
ü RO odsouhlasila poskytnutí 3ks mod ínových kmen na rekonstrukci k
v okolí obce, tuto akci zorganizovala a provádí skupiny mladých dobrovolník
ü RO se zabývala p ípravou oslav 28. íjna a rozhodla uspo ádat kladení v nc u
Pomníku padlých v ned li dne 26.10. v 18 hod. a proto e se jedná o p lkulaté
výro í, rozhodla se uspo ádat lampionový pr vod na koupali s oh ostrojem.

V ostatních jednotlivostech, zejména týkajících se majetkoprávních zále itostí, ale i
ostatních, kterými se RO zabývala, odkázal starosta na zápisy z RO, p edkládaných
zastupitel m obce formou, která byla se zastupiteli dohodnuta.
Poté starosta vyzval k diskusi.
Diskuse :
- JUDr. Sedlá ek se dotázal k bodu 2 Kontrola úkol , jak byl spln n úkol vyplývající
z usnesení . 96/Z/03 týkající se in enýrských sítí v lokalit Kostelní vrch.
- k tomuto bodu podal ob írné vysv tlení starosta. Mj. uvedl, e pokud by se nyní ud lala
spla ková kanalizace, pak by na tuto ást u obec nedostala dotaci v rámci celé akce OV a
kanalizace, která se bude budovat jako celek. Z toho d vodu ji nelze nyní realizovat a proto e
bude ulo ena v komunikaci, není mo né vybudovat ani komunikaci.
- JUDr. Sedlá ek podotkl, e spla ková kanalizace se mohla budovat mimo komunikaci
v zeleném pruhu.
- na to reagoval pan Fousek z pléna, který zd raznil, e spla ková kanalizace v zeleném
pruhu nikdy projektovaná nebyla, musí být v místní komunikaci a tu tedy nelze vybudovat
jako první

-Ing. Basler hovo il o tom, e je pot eba roz it komunikaci. Starosta odpov l, e to je ji
hotovo. Dále se Ing. Basler dotázal kam se navezla zemina. Pan Fousek ekl, e se pou ila na
terénní úpravy nad ulicí Hrabenovskou. Ing. Basler tedy p ipomn l, e na ja e by se mohla
tato lokalita zalesnit.

- JUDr. Sedlá ek se dále dotázal kdo schválil plán úkol obecního ú adu, který on obdr el.
- starosta odpov l, e nejde o plán úkol ú adu, ale OV P
- Ing. Janí ek se dotázal, zda ve smlouv o pronájmu Penzionu je zakotveno, e ob ané
z Bludova budou umis ováni p ednostn .
- odpov l Ing. B ezina, e z izovatelem je Krajský ú ad Olomouckého kraje a dle informace
editele Penzionu pana Klime e není mo né toto ustanovení do smlouvy dát. Rozhodování o
umis ování adatel je pln v jejich kompetenci.
- paní Znojová p ipomíná, e hlásit místním rozhlasem by se m lo v pozd ích hodinách
- Ing. B ezina odpov l, e v ú ední dny se hlásí a po 16 hodin .
- dále se paní Znojová tá e, zda se bude vracet ve kerý mobiliá , který je na zámku /viz zápis
z RO o ukon ení smlouvy o výp ce mobiliá e/.
- starosta vysv tlil, e se jedná pouze o obrazy v koncertním sále a ob adní síni, které byly
vyp eny. Z d vodu rekonstrukce stropu na zámku a uplatn ných restitu ních nárok Ing.
Karla Mornsteina byly vráceny do Velkých Losin.
- PhDr. Balík se dotázal, jaký bude dal í postup s akcí chodník Nová D dina.
- starosta odpov l, e pokud se akce dostane do rozpo tu na rok 2004, mohla by se ást
chodníku od koly sm rem k Nealku realizovat.
- Ing. Soural upozornil na to, e zatím nebyl zpevn n povrch u Re uch , na co ji d íve
upozor oval
- starosta ho ubezpe il, e v rámci oprav komunikací se to provede
- Ing. Soural se dále tázal s jakým záv rem prob hla jednání s Ing. Je mínkem
- starosta odpov l, e jednání skon ila na mrtvém bod
Poté starosta ukon il diskusi a nechal hlasovat .
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o innosti rady obce k 31.8.2003.
Hlasováno : pro 12 proti 1 zdr el se 2

Ad4/ Zpráva o hospoda ení obce k 31.8.2003
Zprávu p ednesl starosta, který uvedl, e k poslednímu dni m síce srpna inily p íjmy
obecního rozpo tu 25 886 tis. K , co p edstavuje tém 61 % 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
výd le né innosti je dokonce napl ován na 81%. Objemov nevýznamn í da ový p íjem –
íjem z DPH je svou skute ností 4 172 tis. K rozpo tovým pln ním na 67%.
Výdaje obecního rozpo tu dosáhly k 31.8. vý e 25 236 tis. K , co p edstavuje pln ní ve vý i
60% plánu celoroku.
Z uvedeného vyplývá, e uvol ování výdaj z rozpo tu obce je p ísn
pod ízeno tvorbou obecních p íjm . Z statek pen ních prost edk na ú tech obce inil ke
konci m síce srpna 6 617 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 . Stav závazk z bankovních úv
k 31.8. iní ji jen 5 381 tis.
. V dosavadním pr hu leto ního roku nemusela obec vyu ívat kontokorentních úv .
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o hospoda ení obce ke dni 31.8.2003.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0

Ad5/ Majetkoprávní zále itosti
a) ádost man el Va ekových o sní ení kupní ceny za pozemek
Tento bod podrobn ji objasnil místostarosta Ing. B ezina. Uvedl, e dle usnesení
zastupitelstva obce . 75/Z/03, souhlasilo zastupitelstvo obce s prodejem pozemku p. .1317/4
(KN), ostatní ploch o vým e 99 m2 man el m Miloslavovi a Ludmile Va ekovým, za kupní
cenu 50,- K /m2 tj. celkem 4.950,- K s tím, e kupující uhradí ve keré správní poplatky.
Man elé Va ekovi s navr enou cenou nesouhlasí a ádají její sní ení. Svoji ádost od vod ují
tím, e pozemek má nízkou kvalitu (jedná se o mez se sklonem asi 60 stup ).
Diskuse :
- Ing. Janí ek p ipomíná, e v minulosti se pozemky, které n kdo dlouhodob u ívá
prodávaly za polovinu kupní ceny.
- JUDr. Sedlá ek se p imlouvá za sní ení ceny, nebo lokalitu zná a dle jeho názoru je
pozemek jinak nevyu itelný
Poté nechal starosta hlasovat o zru ení p vodního usnesení.
Zastupitelstvo obce zru uje své usnesení . 75/Z/03 ze dne 30.6.2003 a souhlasí
s prodejem obecního pozemku p. . 1317/4 (KN) za celkovou cenu 2.000,- K man el m
Miloslavu a Ludmile Va ekovým, Nádra ní 537, Bludov s tím, e kupující si správní
poplatky uhradí sámi.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0
b) smlouva o podmínkách umíst ní stavby a o budoucí smlouv o z ízení v cného
b emene se Zem lskou vodohospodá skou správou.
K tomuto bodu podal vysv tlení místostarosta, který uvedl, e se jedná v podstat o
formální schválení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene na pozemcích
Zem lské vodohospodá ské správy , kde bude umíst na stavba „ OV a kanalizace“
- PhDr. Balík upozornil na chybný údaj v adrese obce, kde má být uvedeno správn Jana
ky 195.
Starosta nechal hlasovat o schválení smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o podmínkách umíst ní stavby a o budoucí
smlouv o z ízení v cného b emene mezi eskou republikou- Zem lskou
vodohospodá skou správou a obcí Bludov.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0

c) smlouva o smlouv budoucí o z ízení v cného b emene s Povodím Moravy s.p.
Starosta uvedl, e se jedná o obdobnou smlouvu jako v p edchozím bod , ale s Povodím
Moravy s.p. a nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouv budoucí o z ízení v cného b emene
mezi Povodím Moravy s.p. a obcí Bludov.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0
d) sm na pozemk mezi panem Kacarem a obcí Bludov a Ing. Karlem Mornsteinem
Starosta po ádal Ing. Sadílka, aby promluvil k danému problému.
Ing. Sadílek uvedl, e pan Kacar dostal v rámci KPÚ pozemek p. . 2925/7 s ím nesouhlasí a
ádá vým nu za pozemek p. . 2923/19, který je ve vlastnictví obce a Ing. Karla Mornsteina.
Dle sd lení Ing. Morsteina, se kterým hovo il p ed jednáním zastupitelstva, dá tento souhlas
ke sm
pouze za p edpokladu, e dojde k reálnému rozd lení spole ného majetku
spoluvlastník jako celku a vý e zmi ovaný pozemek p ipadne do vlastnictví obce. Po del í
diskusi, ze které vyplynulo, e reálné rozd lení majetku spoluvlastník bude mo né a po
skon ení KPÚ, do lo zastupitelstvo obce k záv ru, e obec souhlas ke sm
m e dát bez
ohledu na podmínku spoluvlastníka a Ing. Mornstein m e své stanovisko zm nit kdykoliv.
Starosta pak nechal hlasovat o usnesení :
Zastupitelstvo obce souhlasí se sm nou pozemku p. . 2925/7 pana Jana a Olgy
Kacarových , Bludov, Palackého 470, za pozemek p. . 2923/19, který je ve vlastnictví
obce Bludov a Ing. Karla Mornsteina bez sm nné smlouvy v rámci komplexních
pozemkových úprav.
Hlasováno : pro 8 proti 2 zdr el se 5
Poté navrhl Ing. St ítezský, e Agroprojekt p ipraví podklady pro reálné rozd lení spole ných
pozemk Ing. Karla Mornsteina a obce Bludov. Starosta potvrdil, e návrh obec p ijímá.
- Ing. Janí ek d razn p ipomíná, e pokud chce obec sm nit pozemky musí tento zám r
nejprve zve ejnit na ú ední desce.
- JUDr. Sedlá ek pak vysv tlil, e to sta í 15 dn p ed konáním zasedání zastupitelstva obce,
které se tímto bude zabývat.
Pozd ji se dostavil Ing. Mornstein, který potvrdil, e se sm nou bude souhlasit a po reálném
rozd lení celého spole ného majetku a bude rád, kdy to bude co nejd íve.

Ad6/ I. zm na územního plánu obce
Starosta uvedl, e podklady k tomuto bodu obdr eli v ichni lenové zastupitelstva.
- JUDr. Sedlá ek se p ihlásil o slovo a konstatoval, e z podklad , které obdr el mu není jasné
o co vlastn jde. V podkladech jsou zaznamenány pouze návrhy po adovaných zm n
územního plánu, které obec po adovala . Územní plán, který by tyto zm ny obsahoval v ak
nevid l a neví zda existuje. Pon vad se jedná o záva nou obecní normu, myslí e není mo né
bez p edchozího projednání územní plán schválit. Neví tedy o em by m l dnes hlasovat.
- starosta tedy navrhl odlo it tento bod na p tí jednání.

Zastupitelstvo obce odkládá schválení I.zm ny územního plánu obce na své p
zasedání s tím, e bude po adavek ze strany OV P jasn formulován.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0

tí

Ad7 Darovací smlouva (Publikace „D jiny obce Bludova“)
Starosta uvedl, e obec se bude podílet na vydání publikace „D jiny obce Bludov“ a na
pokrytí náklad spojených s vydáním této knihy navrhuje poskytnutí daru ve vý i 47.000,- K
Nadaci Karla star ího ze erotína, která zaji uje vydání publikace. Tento výdaj byl v rámci
obecního rozpo tu ji schválen.
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu, kterou obec poskytne dar ve vý i
47.000,- K Nadaci Karla star ího ze erotína na vydání publikace „D jiny obce
Bludova“.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0

Ad 8/ rozpo tové zm ny
V úvodu starosta odkázal na materiál, který lenové zastupitelstva obdr eli a uvedl, e
se jedná o zm ny formální (nutné z ú etního hlediska) a zm ny, které rada obce navrhuje,
aby práce mohly být provedeny je v leto ním roce. Proto e v leto ním roce u se nestihne
zrekonstruovat obecní bytový d m .p. 69, uspo í se velká ást finan ních prost edk
leto ního roku. Dal í úspora je na akci OV a kanalizace, která se zatím nerealizuje . Celková
úspora iní 1,405.000,- K . Rada obce navrhuje vyu ít tyto prost edky na jiné akce, které jsou
uvedeny v návrhu rozpo tových zm n na rok 2003 (viz. P íloha .1).
Diskuse :
- paní Znojová se ptá pro se neopravuje d m .p. 69
- starosta vysv tlil, e zde dojde k navý ení náklad na OV, které na minulém zasedání
zastupitelstva nebylo schváleno. OV P tedy navrhuje p esunout celou akci do roku 2004.
- JUDr. Sedlá ek navrhuje sní it ástku na znalecké posudky, které budou pot eba
v souvislosti s reálným d lením spole ného majetku s Ing. Mornsteinem na 30 tis. K a 70 tis.
dát na p ípravu projektové dokumentace areálu „Na Farském“.
Dále se tá e jestli byla podána ádost o dotaci na opravu kapli ky Nejsv
í Trojice .
- starosta odpov l, e na leto ní rok bychom ádné peníze nedostali
- JUDr. Sedlá ek dále po adoval vysv tlení k polo ce 125 tis. K na zpomalovací prahy na
silnice.
- starosta vyzval p ítomného pana Volka (pracovníka OV P), aby podal vysv tlení.. Ten
mimo jiné uvedl, e se v této kapitole jedná o navý ení o 80 tis. K na zna ky a o 40 tis. K
na zpomalovací pásy.
- JUDr. Sedlá ek apeluje na to, aby se upustilo od zadávání zakázek z volné ruky.
- K tomu pan Volek dodal, e na dopravní zna ení bylo n kolik nabídek
- Ing. Soural se dotázal, kde budou zpomalovací pásy umíst ny.
- Ing. Basler se ptá zda existuje n jaký vzor nebo návrh jak takový zpomalovací pás bude
vypadat
- paní Znojová se tá e, kdo rozhoduje o umis ování t chto pás

- starosta odpovídá, e umíst ny budou v ulici palkova, u paneláku na ul. kolní a v Nové
din p ed kolou o umíst ní rozhodne rada obce a ukázkový zpomalovací pás je nap .
v umperku na ul. Fialova.
Po krátké diskusi k této problematice navrhl pan Böser posunout ozna ení Bludov ve sm ru
od Post elmova na za átek katastru. A paní Balharová z pléna, navrhla dát na cestu od nádra í
(na rozcestí k Sudkovu ) ozna ení sm r Bludov doprava .
Poté nechal starosta hlasovat o dopl ovacích návrzích.
1. pokrýt 10.000,- K na osv tu kolem t íd ní odpad z polo ky OV a kanalizace
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 1
Zastupitelstvo obce rozhodlo pokrýt náklady ve vý i 10 tis. K na osv tu kolem t íd ní
odpad z polo ky OV a kanalizace a ukládá OV P uspo ádat tuto akci.
2. Sní it polo ku na znalecké posudky na 30 tis. K a 70 tis. K dát na p ípravu projektové
dokumentace areálu „Na Farském“.
Hlasováno : pro 12 proti 1 zdr el se 2
Zastupitelstvo obce rozhodlo dát do rozpo tu 2003 30 tis. K na znalecké posudky a 70
tis. K na p ípravu projektové dokumentace areálu „Na Farském“.
Dále bylo hlasováno o komplexu navr ených rozpo tových zm n.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpo tové zm ny v roce 2003 dle p edlo eného návrhu
(viz. P íloha .1)
Dále byl p edlo en výhledový plán p ípravy akcí na rok 2004 (rozpo tový zám r), který
zastupitelstvo obce vzalo na v domí.(viz. p íloha tohoto zápisu .2).

Ad9/ Obecn závazné vyhlá ky
a) OZV o p ísp vku na úhradu náklad v M a kolní dru in
Starosta seznámil p ítomné s návrhem novelizace obecn závazné vyhlá ky o stanovení
ísp vku na áste nou úhradu neinvesti ních náklad místní mate ské koly a kolní dru iny.
Zd raznil, e je t eba stanovit vý i p ísp vku a zvolit z navr ených variant zp sob úhrady p i
áste né náv
M a dru iny.
Po krátké diskusi nechal starosta hlasovat o návrhu OZV ve zn ní 1. varianty kdy
nep ítomnost dít te ve kolním za ízení byla del í ne ½ po tu pracovních dn a poplatky
iní v M 120,- K /m s. a 60,-K /m s. ve kolní dru in .
Zastupitelstvo obce schvaluje obecn závaznou vyhlá ku .2/2003 o stanovení vý e
ísp vku na áste nou úhradu neinvesti ních náklad místní mate ské koly a kolní
dru iny s ú inností od 1.1.2004.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0

b) Po ární ád obce
Starosta p edlo il návrh OZV – po ární ád obce, který zpracoval po ární preventista obce.
Stru
objasnil jeho obsah a nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje obecn závaznou vyhlá ku obce . 3/2003 Po ární ád
obce Bludov s ú inností od 1.11.2003.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0

Ad 10/ Audit spole nosti Obecní lesy Bludov s.r.o.
Starosta uvedl, e v p edlo ených materiálech zastupitelé obdr eli také díl í zprávu o
hospoda ení za rok 2003
Audit zpracovala Ing.Havlí ková, audit stál 10 tis. K a týká se let 2000-2002 v . Záv re nou
zprávu zastupitelé obdr eli.
Diskuse :
- JUDr. Sedlá ek p ipomn l usnesení . 73/Z/03 z 30.4.2003 a dotázal se zda provedený audit
má být spln ním tohoto usnesení.
- Starosta vysv tlil, e zpracováním auditu rada obce pova uje toto usnesení za spln né.
Dále uvedl, e ke zlep ení innosti OLB s.r.o. byla p ijata opat ení, která vze la i z návrhu
Ing. Havlí kové a ta se u za ala realizovat. Za velký klad pova uje zahájení innosti nové
dozor í rady.
- JUDr. Sedlá ek se dále tázal kdy bude provedena analýza hospoda ení spole nosti, nebo to
co bylo provedeno je pouze ú etní kontrola. Dle jeho názoru bylo usnesení 73/Z/03 p ijato
proto, e hospodá ské výsledky spole nosti nejsou takové jak by m ly být. M lo se zjistit
pro a p ijmout opat ení ke zlep ení. P iny patných výsledk hospoda ení v ak z auditu
vy íst nelze.
- starosta vysv tlil, e kontrolu provedla auditorka, finan ní i kontrolní výbor a na jejich
výtky a p ipomínky rada obce reagovala.
- JUDr. Sedlá ek se vrací k hospoda ení spole nosti, konkrétn v lesní kolce a tvrdí, e je
zde ztráta za 3 roky 1mil. K , p em v leto ním roce ji m la být výt nost z prodeje
stromk .
- starosta odpovídá, e tato ztráta se projevila u v roce 2001
-JUDr. Sedlá ek trvá na svém, e letos u m l být zisk z prodeje výp stk
- starosta vyzval p ítomnou paní Balharovou a ta vysv tlila , e lesní kolku vede od roku
2001 a letos u prodávali vlastní výp stky, vysv tlila také, e hospoda ení v lesní kolce bylo
utlumeno a hospoda í se v men ím rozsahu.
- do diskuse se p ihlásil len dozor í rady OLB s.r.o. Ing. Kuba, který uvedl, e jednostranný
pohled jen na výkaz zisk a ztrát nehovo í o tom, jak firma hospoda í. Bylo by vhodné mít
pro posouzení k dispozici i rozvahu, ze které se nap . uvidí, e tam jsou t eba zásoby za 2 mil.
nebo dlouhodobý majetek, který se odepisuje apod.
- JUDr. Sedlá ek trvá na svém, tvrdí, e zastupitelé nedostali takové podklady, ze kterých by
bylo hospoda ení z ejmé.
- Ing. Janí ek konstatuje, e audit, který byl zpracován nedává jasný obraz o hospoda ení
spole nosti OLB s.r.o. N které skute nosti ho p ímo znepokojily :
. od r.2002 se zvý ila zadlu enost spole nosti o 2 mil. K a zárove n kdo dlu í OLB s.r.o. 2
mil. K , co je v pohledávkách

. dále, e výro ní zpráva je patná, nebo zde chybí zmínka o dvou org. slo kách pískovna a
energetika
. dále se dov l, e Ing. Balhar opravil nebo zm nil zápis z valné hromady
. nelíbí se mu rovn , e rada obce schválila odm nu za vedení ú etnictví jednatelce, m la by
se p ijmout ú etní, aby jednatelka m la as na jiné práce
. podotýká, e za hospoda ení obce odpovídá starosta a v ichni zastupitelé a on tuto vinu na
sob nechce nechat
- na to reagovala paní Balharová, e jí není jasné, kde Ing. Janí ek tyto údaje získal, proto e
spole nosti nikdo 2 mil. K nedlu í a zadlu enost se také nezvý ila
- Ing. Balhar se ohradil proti tvrzení Ing. Janí ka, e zm nil zápis z valné hromady. Napsal
pouze p ipomínky k pracovní verzi Ing. Kuby
-JUDr. Sedlá ek poznamenal, e audit, který je bez komentá e je pro pot eby zastupitel
bezcenný proto e v ina není schopna tomu porozum t.
Podel í bou livé diskusi a vým
názor starosta diskusi ukon il s tím, e formuloval
usnesení v . návrhu JUDr. Sedlá ka , e úkol z usnesení . 73/Z/03 stále trvá a nechal o n m
hlasovat.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 1
Zastupitelstvo obce bere na v domí audit OLB s.r.o., ale ukládá rad obce dopracovat
úkol z usnesení .73/Z/03 do 31.12.2003.

Ad 11/ R zné
a) Názvy ulic
Starosta sd lil, e rada obce p edkládá zastupitelstvu obce návrh, aby se nov vzniklá ulice
soub ná s ul. B. N mcové a navazující na ul. Jiráskovu jmenovala „U Lázní“ a ulice
doposud pouze nazývaná lokalita Kostelní vrch nesla název „Za kolou“, nebo se jedná o
pokra ování výstavby v této ulici.
Diskuse :
- nejprve se diskutovalo o názvu ulice doposud zvané Kostelní vrch.
Z krátké vým ny názor vze ly t i návrhy o kterých se pak hlasovalo v po adí jak byly
podány.
1. Ulice K Chatám
Hlasováno : pro 1 proti 9 zdr el se 5
Návrh nebyl p ijat.
2. Kostelní vrch
Hlasováno : pro 2 proti 6 zdr el se 7
Návrh nebyl p ijat.
3. p vodní návrh Za kolou
Hlasováno : pro 10 proti 1 zdr el se 4

Zastupitelstvo obce rozhodlo, e ulice (v lokalit zvané doposud Kostelní vrch ), kterou
tvo í pokra ující výstavba rodinných domk ulice Za kolou je vlastn jejím
pokra ováním a ponese stejné jméno.
Dále pokra ovala diskuse k názvu druhé ulice:

- PhDr. Balík podotýká, e navr ený název je nevhodný, nebo máme ji Láze skou a
navrhuje, aby se jmenovala po n jakém spisovateli (jako okolní ulice) nebo po zakladateli
lázní – Pospí ilova.
- JUDr. Sedlá ek si myslí, e návrh U Lázní je dobrý pon vad vyjad uje místní vztah
k lázním
Starosta pak nechal hlasovat o protinávrhu a p vodním návrhu.
1. ul. Pospí ilova
Hlasováno : pro 6 proti 0 zdr el se 9
Návrh nebyl p ijat.
2. p vodní návrh U Lázní
Hlasováno : pro 5 proti 3 zdr el se 7
Návrh nebyl p ijat.
- PhDr. Balík pak navrhl aby se jmenovala epova.
Starosta nechal hlasovat o tomto návrhu .
Hlasováno : pro 5 proti 1 zdr el se 9
Návrh nebyl p ijat.
- JUDr. Sedlá ek pak navrhl, aby se ulice jmenovala apkova a starosta nechal hlasovat.
Hlasováno : pro 12 proti 3 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce rozhodlo pojmenovat ulici soub nou s ul. B. N mcové a
navazující na Jiráskovu ulice apkova.

b) Výro ní zpráva základní koly
Starosta krátce komentoval p edlo ený materiál a dodal, e zatím není ustanovena rada koly,
co doplnil PhDr. Balík konstatováním, e k tomu dojde pravd podobn v nejbli í dob .
Starosta pak nechal hlasovat o p edlo ené výro ní zpráv .
Zastupitelstvo obce schvaluje Výro ní zprávu Základní koly Karla star ího ze erotína
Bludov.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 1

Zasedání ukon il starosta ve 22,00 hodin.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce . 7 konaného dne 29.9.2003 v Kulturním dom
Bludov

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA V DOMÍ:
97/Z/03 – výhledový plán p ípravy akcí na rok 2004 (rozpo tový zám r) – p íloha zápisu .2
98/Z/03 – výsledky auditu spole nosti Obecní lesy Bludov s.r.o.

ZASTUPITELSTVO OBCE SOUHLASÍ:
99/Z/03 - s prodejem obecního pozemku p. . 1317/4 (KN) za celkovou cenu 2.000,- K
man el m Miloslavu a Ludmile Va ekovým, Nádra ní 537, Bludov s tím, e
kupující si správní poplatky uhradí sami
100/Z/03 - se sm nou pozemku p. . 2925/7 pana Jana a Olgy Kacarových , Bludov,
Palackého 470, za pozemek p. . 2923/19, který je ve vlastnictví obce Bludov a
Ing. Karla Mornsteina bez sm nné smlouvy v rámci komplexních pozemkových
úprav

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
101/Z/03 – ov ovatele zápisu Ing. Jana Baslera a Davida Horá ka
102/Z/03 – navr ený program jednání
103/Z/03 – zprávu o innosti rady obce k 31.8.2003
104/Z/03 – zprávu o hospoda ení obce ke dni 31.8.2003
105/Z/03 - smlouvu o podmínkách umíst ní stavby a o budoucí smlouv o z ízení v cného
emene mezi eskou republikou- Zem lskou vodohospodá skou správou a obcí
Bludov
106/Z/03 - Smlouvu o smlouv budoucí o z ízení v cného b emene mezi Povodím Moravy
s.p. a obcí Bludov
107/Z/03 - darovací smlouvu, kterou obec poskytne dar ve vý i 47.000,- K Nadaci Karla
star ího ze erotína na vydání publikace „D jiny obce Bludova“
108/Z/03 – rozpo tové zm ny v roce 2003 dle návrhu – p íloha zápisu . 2
109/Z/03 - obecn závaznou vyhlá ku .2/2003 o stanovení vý e p ísp vku na áste nou
úhradu neinvesti ních náklad místní mate ské koly a kolní dru iny s ú inností
od 1.1.2004
110/Z/03 - obecn závaznou vyhlá ku obce . 3/2003 Po ární ád obce Bludov s ú inností od
1.11.2003
111/Z/03 - Výro ní zprávu Základní koly Karla star ího ze erotína Bludov

ZASTUPITELSTVO OBCE ROZHODLO:
112/Z/03 - dát do rozpo tu 2003 30 tis. K na znalecké posudky a 70 tis. K na p ípravu

projektové dokumentace areálu „Na Farském“
113/Z/03 - e ulice (v lokalit zvané doposud Kostelní vrch ), kterou tvo í pokra ující
výstavba rodinných domk ulice Za kolou je vlastn jejím pokra ováním a
ponese stejné jméno
114/Z/03 - pojmenovat ulici soub nou s ul. B. N mcové a navazující na Jiráskovu ulice
apkova
115/Z/03 – pokrýt náklady ve vý i 10.000,-K na osv tu kolem t íd ní odpad z polo ky
OV a kanalizace

ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ:
116/Z/03 - schválení I.zm ny územního plánu obce na své p tí zasedání s tím, e bude
po adavek ze strany OV P jasn formulován

ZASTUPITELSTVO OBCE ZRU UJE:
117/Z/03 – své usnesení . 77/Z/03 a usnesení . 85/Z/03 ze dne 30.6.2003
118/Z/03 – své usnesení . 75/Z/03 ze dne 30.6.2003

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:
119/Z/03 - rad obce dopracovat úkol z usnesení .73/Z/03 do 31.12.2003
Termín: do 31.12.2003
Zodpovídá: Ing. Ston
120/Z/03 – odboru výstavby a ivotního prost edí uspo ádat osv tu kolem t íd ní odpad
Termín: do 15.12.2003
Zodpovídá: p. Fousek

Zapisovatel: Ing. aj

Za vyhotovení usnesení: Svato ová

Ov ovatelé:

ING. JAN BASLER

DAVID HORÁ EK

ING. FRANTI EK B EZINA
místostarosta

ING. PAVEL STON
starosta

