Zápis z jednání zastupitelstva obce . 8 konaného dne 15. 12. 2003
v Kulturním dom Bludov

ítomni :

Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr. Stanislav Balík, Ing. Franti ek
B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., 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

Omluveni :

David Horá ek

Nep ítomni :

Oto Böser

Program jednání :

1

Úvod

2

Kontrola úkol

3

Zpráva o innosti rady obce

4

Zpráva o hospoda ení obce k 30.11.2003

5

Volba místostarosty

6

Majetkoprávní zále itosti

a) zále itosti spole nosti Bludovit s.r.o.

b) ádost paní Jarmily B ezinové z Bohutína
c) prodej obecního pozemku man el m Hudosovým
d) prodej obecního pozemku vlastník m byt v domech .p.726 a 727
e) nabídka paní Anny Králí kové na odprodej lesa

7 I. zm na územního plánu obce

8 Poskytování p ísp vk na o atné pro oddávající

9 Rozpo tové zm ny na rok 2003

10 Pohledávky obce

11 Rozpo et na rok 2004

12 Obecn závazná vyhlá ka o místních poplatcích

13 Odm ny neuvoln ným len m zastupitelstva obce za 2.pololetí r.2003

14 R zné
a) výro ní zpráva Mate ské koly Bludov, p ísp vkové organizace

Ad1/ Úvod

Zasedání zahájil starosta Ing. Pavel Ston a uvedl, e je p ítomno 13 len zastupitelstva
obce. O po ízení zápisu po ádal Ing. Jana aje. Jako ov ovatele zápisu navrhl Ing. Franti ka
ezinu a Jind icha Mat je.
Hlasováno : pro 11 proti 0 zdr el se 2

Zastupitelstvo obce schvaluje ov ovatele zápisu Ing. Franti ka B ezinu a Jind icha
Mat je.

Starosta poté navrhl, aby bod programu 6b, ádost paní B ezinové byl projednán spolu
s bodem 7 zm na ÚP, nebo s ním souvisí.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje navr ený program jednání.

Ad 2/ Kontrola úkol

Úkol .116/Z/03 – schválení I.zm ny územního plánu – viz. bod 7

119//Z/03 – zastupitelstvo obce ukládá OV P uspo ádat osv tu kolem t íd ní
odpad –spln no, byla uspo ádána výstavka výrobk z recyklovaných
materiál v kulturním dom a p edná ka pro áky Z

120/Z/03 - zastupitelstvo obce ukládá rad obce dopracovat úkol z usnesení
.73/Z/03 týkající se kontroly hospoda ení OLB s.r.o. – termín
31.12.2003 (odpovídá starosta)- trvá

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o kontrole úkol .
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

Ad 3/ Zpráva o innosti rady obce

Rada obce /RO/ se od posledního jednání zastupitelstva obce /ZO/, které se konalo 29.9.2003,
se la na ty ech ádných zasedáních.
Na svých zasedáních se RO zabývala touto problematikou:

Majetkoprávní zále itosti

ü RO schválila 680 nájemních smluv na pronájem hrobových míst na ve ejném
poh ebi ti v Bludov a pov ila starostu uzav ením nájemních smluv s jednotlivými
nájemci.
ü RO se zabývala ádostmi o odkoupení pozemk p. en áka, p. Drásala, pí. Krátké, pí.
erné.
ü RO projednala a schválila novou smlouvu o pronájmu nebytových prostor mezi obcí
Bludov a Penzionem pro d chodce, p ísp. org.

ü RO se zabývala problematikou spoluvlastnických vztah s Ing. Mornsteinem a za jeho
asti ila zejména p ipomínky k rekonstrukci sociálek, zatékání st echy na zámku,
opravy stropu v koncertní síni a. j.
ü RO se zabývala stanoviskem SMP a.s. k prodeji ásti plynovodu v lokalit (Kostelní
vrch) Za kolou. Nabídku ceny K 40 tis. odmítla. RO dále navrhla tuto ást
plynofikace pronajmout. Pozd ji RO nesouhlasila s navr enou ástkou ze strany SMP
a.s. ve vý i 1,- K ro
a odsouhlasila návrh na pronájem za K 5 000,- ro .
ü RO se zabývala problematikou ve ejného osv tlení na p ístupové komunikaci
k lázním Bludov. RO dosp la k názoru, e bude-li provozovatelem soukromý subjekt,

l by provoz a údr bu ve ejného osv tlení na p ístupové komunikaci hradit
provozovatel lázní. RO nabídla lázním Bludov odprodej pozemku pod komunikací v .
ve ejného osv tlení.
ü Za ú asti zástupc Bludovit, s.r.o. Ing. Bártové a RNDr. ezní ka ila ob írn
problematiku této spole nosti – viz samostatný bod dne ního programu.
ü RO projednala a schválila Smlouvu o dílo na obnovu krajinných struktur v prostoru
Drá ník mezi Obcí Bludov a Ekozis, s.r.o. Záb eh, která vze la z nabídkového ízení.
ü RO provedla zjednodu ené výb rové ízení na Smlouvu o dílo na zimní údr bu v Obci
Bludov. Po posouzení nabídek byla vybrána na realizaci prací související se zimní
údr bou Bludovská a.s.
ü RO projednala a schválila Dodatek . 5 ke smlouv . 31/99 s Ing. Matu kou na
dopracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na roz ení
kanaliza ní sít v Bludov o stoku v lokalit Kostelní vrch (ul. Za kolou).
ü RO projednala a schválila mandátní smlouvu s firmou Luká Macek, ervená Voda
na provád ní hrobnických prací na místním h bitov (kopání hrob ).
ü RO projednala a schválila smlouvu na realizaci výb rového ízení na akci „Bludov –
OV a kanalizace“ s firmou RTS, a.s. Brno.

Okruh problém , který ze zákona musí schválit zastupitelstvo obce p edkládá tomuto orgánu
k projednání.

Stavební zále itosti

ü RO projednala a schválila Smlouvu o dílo mezi Obcí Bludov a PVS, a.s., umperk
na vybudování vodovodu V Potokách a Smlouvu o dílo na vybudování de ové
kanalizace V Potokách s touté firmou.
ü RO p ihlédla ke stanovisku stavební a komise a rozhodla doporu it ZO poskytnout
finan ní p ísp vek man el m Chiabodovým ve vý i 26 000 K na opravu st echy
v památkové zón (na rozdíl mezi materiálem navr eným investorem a materiálem
schváleným památká i).
ü RO odsouhlasila ádost man el Mazákových o souhlas s umíst ním stavby.Man elé
Mazákovi zaji ují vlastní komunikaci na svých pozemcích jako p ístupovou cestu ke
3 rodinným domk m. Souhlas je dán za dodr ení podmínek, stanovených OV P.
ü RO odsouhlasila rozmíst ní 20 ks odpadkových ko

typu BENO po obci.

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 RO se zabývala hodnocením práce jednotlivých výbor a komisí za rok 2003 a
odsouhlasila výbor m a komisím odm ny za práci v roce 2003.
ü RO projednala a schválila slo ení inventariza ních komisí pro zaji
majetku obce v roce 2003.

ní inventarizace

ü RO se podrobn zabývala vyhodnocením p estupkové agendy a zva ovala dal í
innost p estupkové komise, která byla v roce 2003 ustavena. Sou asn RO projednala
nabídku Ve ejnoprávní smlouvy mezi Obcí Bludov a M stem umperk, týkající se
výkonu p enesené p sobnosti na úseku p estupkové agendy. RO se rozhodla p edat
ení p estupkové agendy od 1.1.2004 zp t na M stský ú ad v umperku a schválila
pro tento ú el vý e uvedenou Ve ejnoprávní smlouvu.
ü RO projednala a schválila odm ny editel m Z a M .
ü RO projednala rozpo tové zm ny na rok 2003 a p edkládá je ke schválení ZO.
ü RO se v sou innosti s finan ním výborem podrobn zabývala problematikou starých
pohledávek obce. N které nedobytné pohledávky (do K 20 000,-) rozhodla odepsat,
které navrhuje k odepsání ZO (viz samostatný bod jednání ZO)
ü RO se zabývala návrhem sociální komise na poskytnutí p ísp vk z rozpo tovaných
pen z na sociální politiku v roce 2003. P edlo ené návrhy na p ísp vky charitativním
a p ísp vkovým organizacím sociálního charakteru schválila.
ü RO se seznámila z Výro ní zprávou M za rok 2003 a p edkládá ji ke schválení ZO.
ü RO se opakovan zabývala problematikou rozpo tu obce na rok 2004. Tento je
dopracován v oblasti p íjmové s výjimkou napojení z statku roku 2003 a dopracování
Da ových p íjm , jejich metodika je není v t chto dnech stanovena. V sou asné
dob p edkládaném návrhu je úhrn výdaj vy í ne -li úhrn p íjm . Rozpo et 2004,
který bude z kraje roku 2004 schválen, bude samoz ejm koncipován jako

vyrovnaný.Pro první m síce roku 2004 navrhuje RO obecnímu zastupitelstvu schválit
rozpo tové provizorium.

V ostatních jednotlivostech, kterými se RO zabývala odkazuji na zápisy z RO, které jsou
zastupitel m zasílány.
Starosta pak otev el diskusi ke zpráv :

Diskuse :

-

Ing. Soural – se dotázal jaká je návaznost mezi výb rovým ízením ze smlouvy
s RTS Brno a spole nou akcí s VHZ umperk, která má být financována z kohezních
fond EU.

-

Starosta objasnil, e v podstat jde o to mít vybraného dodavatele pro p ípad, e
spole ná akce s VHZ by se nerealizovala a pro p ípad, e obec si zajistí finance sama.
Akce se tedy zaji uje po dvou liniích.

-

JUDr. Sedlá ek se dotázal zda takové výb rové ízení nejsou schopni ud lat
pracovníci obecního ú adu i VHZ a jaké zadání dostane RTS Brno.

-

Starosta ekl, e se jedná o náro nou akci na kterou je zapot ebí ivnostenské
oprávn ní a bude lépe, kdy výb rové ízení provede renomovaná firma. Dále sd lil,
e zadání bude – akce jako celek bez dal ího len ní na etapy se zahájením v polovin
roku 2004.

-

PhDr. Balík – má p ipomínku k v ci ve ejného osv tlení u lázní, o kterém rada obce
jednala. Domnívá se, e pozemek pod ve ejným osv tlením a komunikací není obecní.

-

Starosta potvrzuje, e obecní je jen ást pozemku

-

JUDr. Sedlá ek – se tá e, pro rada obce doposud neodpov la asi na 12 jeho
ipomínek. Dostal odpov pouze na jednu, e organiza ní ád dostane a se
dopracuje.

-

Starosta odpov l, e na p ipomínky se reaguje a pr
písemnou odpov , starosta ji zajistí do konce roku 2003.

se

í. Pokud jde o

-

JUDr. Sedlá ek – se dále dotázal, pro se nerealizoval vodovod u Nealka, který byl
dán do rozpo tu

-

Starosta vysv tlil, e zatím není stavební povolení.

Poté byla diskuse ukon ena a bylo hlasováno.

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o innosti rady obce.
Hlasováno : pro 11 proti 0 zdr el se 2

Ad 4/ Zpráva o hospoda ení obce k 30.11.2003

K poslednímu dni m síce listopadu inily p íjmy obecního rozpo tu 34 384 tis. K , co
edstavuje tém 81 % ro ního objemu plánovaných p íjm . Rozhodující p íjmy, tj. da ové
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 99 %. Objemov nevýznamn í da ový p íjem – p íjem z DPH je svou skute ností 5 878
tis. K rozpo tovým pln ním na 94%. Skute nost, e p íjmy celkem jsou pln ny jen na 81 %
je ovlivn na p íjmovou kapitolou . 8 financování, ve které budou je do konce roku
zú továny splátky bankovních úv
(1 mil. K ), dotace Z a M (1mil. K ).
Výdaje obecního rozpo tu dosáhly k 30.11. vý e 35 405 tis. K , co p edstavuje pln ní ve
vý i 84 % plánu celoroku. Z uvedeného vyplývá, e uvol ování výdaj z rozpo tu obce je
ísn pod ízeno tvorbou obecních p íjm . Z statek pen ních prost edk na ú tech obce
inil ke konci m síce listopadu 4 946 tis. K ., z eho vyplývá, e v dosavadním pr hu
roku bylo vy erpáno cca 1 mil. K z statku lo ského roku, který byl do erpání rozpo tu
za len n.
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 30.11. iní ji jen 4 557 tis.
. V dosavadním pr hu leto ního roku nemusela obec vyu ívat kontokorentních úv .
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o hospoda ení obce ke dni 30.11.2003.

Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 1

Ad 5/ Volba místostarosty

Starosta informoval zastupitelstvo obce, e Ing. Franti ek B ezina rezignoval na funkci
místostarosty obce ke dni 30.11.2003.

Zastupitelstvo obce bere na v domí rezignaci Ing. Franti ka B eziny na funkci
místostarosty obce ke dni 30.11.2003.

Dále starosta uvedl, e rada obce se zabývala situací vzniklou po odstoupení místostarosty
Ing. B eziny a navrhuje, aby s ú inností od 1.1.2004 vedl obecní ú ad sou asný starosta, Ing.
Pavel Ston, ale jako uvoln ný pro výkon ve ejné funkce.
Navrhl usnesení, o kterém se hlasovalo:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby Ing. Pavel Ston byl s ú inností od 1.1.2004 pro výkon
starosty Obce Bludov dlouhodob uvoln n. Sou asn ho 31.12.2003 odvolává z funkce
neuvoln ného starosty obce.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, e se výplata odm n za dosud vykonávanou funkci
neuvoln ného starosty zastavuje dnem 31.12.2003. Od 1.1.2004 Ing. Pavlu Stonovi, jako
uvoln nému starostovi obce, nále í odm na dle p íslu ného Na ízení vlády.
Hlasováno : pro 8 proti 0 zdr el se 5

Rada obce dále navrhuje, aby funkce místostarosty byla od 1.1.2004 vykonávána jako
neuvoln ná.
Bylo hlasováno o usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby funkce místostarosty obce byla od 1.1.2004
vykonávána jako neuvoln ná.
Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 1
Starosta vyzval zastupitele k podání návrh na funkci místostarosty.

paní Znojová – navrhuje Ing. Jaroslava Balhara
Ing. Soural - navrhuje Ing. Janí ka
JUDr. Sedlá ek navrhl, aby se hlasovalo tajn .

Bylo hlasováno o jeho návrhu.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh JUDr. Sedlá ka, aby volba místostarosty byla
tajná.
Hlasováno : pro 8 proti 4 zdr el se 1
Po krátké p estávce navrhl starosta JUDr. Sedlá ka, Ing. Sourala a p. védu za leny volební
komise.

Zastupitelstvo obce zvolilo volební komisi pro volbu místostarosty ve slo ení JUDr. Josef
Sedlá ek, Ing. Karel Soural a Petr véda.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

Poté bylo p istoupeno k tajné volb . Po kontrole volebních lístk a se tení hlas sd lil JUDr.
Sedlá ek, jako p edseda volební komise, e bylo odevzdáno 13 hlasovacích lístk , z toho 12
platných a jeden neplatný. Pro Ing. Balhara hlasovalo 9 zastupitel , pro Ing. Janí ka 3.
Zastupitelstvo obce zvolilo Ing. Jaroslava Balhara místostarostou obce.
Hlasováno bylo takto : pro 9

Starosta pak p edal slovo nov zvolenému místostarostovi, který v krátkém projevu
pod koval Ing. B ezinovi za jeho práci, zastupitel m, kte í mu dali hlas a nastínil svoje plány
do budoucna.
Starosta pak sd lil, e je t eba obsadit uvoln né místo radního, aby rada obce m la 5 len a
vyzval k podání návrh .
Ing. B ezina navrhl MVDr. Josefa Hlásného CSc.

Ing. Janí ek navrhl Ing. Karla Sourala.

Starosta nechal hlasovat o tom zda volby bude ve ejná.

Zastupitelstvo obce rozhodlo, e volba radního prob hne ve ejn .
Hlasováno : pro 8 proti 4 zdr el se 1

Poté nechal starosta hlasovat o druhém kandidátovi Ing. Souralovi.

Zastupitelstvo obce nezvolilo Ing. Karla Sourala radním.
Hlasováno : pro 2 proti 3 zdr el se 8

Dále bylo hlasováno o 1. kandidátovi MVDr. Hlásném

Zastupitelstvo obce zvolilo MVDr. Josefa Hlásného CSc. radním.
Hlasováno : pro 8 proti 3 zdr el se 2

Ing. Soural pak p ipomn l, e nov zvolený místostarosta by se m l vzdát funkce p edsedy
finan ního výboru , nebo se to neslu uje se zákonem.
JUDr. Sedlá ek navrhl, aby tuto skute nost vzalo zastupitelstvo obce zatím pouze na v domí
a volba nového p edsedy výboru se odlo ila na p tí jednání zastupitelstva obce.
Ing. Balhar navrhl, aby byl n kdo zatím pov en vedením finan ního výboru.
Starosta p islíbil, e tuto zále itost s finan ním výborem projedná.
Ing. Balhar dále sd lil, e odstoupí i z funkce p edsedy likvida ní komise.
Ing. Janí ek se nabídl, e by po ur itou dobu mohl tuto funkci vykonávat z titulu p edsedy
komise inventariza ní.
Starosta pak uvedl dal í bod jednání.

Ad 6/ Majetkoprávní zále itosti

a) zále itosti spole nosti Bludovit s.r.o.

Starosta sd lil, e 29.10.2003 se v Brn konala ádná valná hromada Bludovit, s.r.o. Tato
valná hromada projednávala mimo jiné i hospodá ské výsledky spole nosti Bludovit za rok
2002.

K 31.12.2002 vykázala spole nost Bludovit, s.r.o. (údaje v tis. K ):

- Výsledek hospoda ení za ú etní období

0

- Výkony

999

- Náklady na slu by

827

- P idaná hodnota

164

- Osobní náklady

78

- Krátkodobé pohledávky z obchodního styku

1 355

- Krátkodobé závazky z obchodního styku

2 036

- Da ové závazky

394

- Vlastní kapitál

- 889

- Základní kapitál

100

i v ech telefonních jednáních, zejména v ak p i osobních jednáních na Valné hromad a
pozd ji i p i jednání Rady obce uplat oval starosta v i prokuristce spole nosti Ing. Bártové
písemné uznání závazk spole nosti Bludovit, s.r.o. za obcí Bludov. Tyto závazky za nájemné
dobývacího prostoru iní bez penále ke dne nímu dni 1 612 tis. K .
Písemné uznání t chto závazk se v ak nepoda ilo získat. Obdr eli jsme pouze nezávazné
písemné prohlá ení o tom, e spole nost je ochotna splácet své závazky postupn v tom
ípad , kdy na to spole nost vytvo í disponibilní finan ní zdroje z tr eb po úhrad
provozních náklad a zákonných odvod .

RO je toho názoru, e není as déle otálet a je t eba rázn jednat. Jako první krok je
v tomto roce za alovat spole nost Bludovit za neplacení nájemného. Dle konzultace
s právníkem se dá z uzav ené smlouvy o nájmu vyzískat p es neplacení nájemného i
odstoupení od smlouvy i vypov zení smlouvy. Na tyto kroky v ak, dle názoru rady, je je
as. Tyto kroky by byly zejména aktuální v p ípad , e bychom v li o n kom, e je schopen
lom s wolastonitem provozovat za výhodn ích podmínek pro Obec a e bychom o to m li
zájem.

Diskuse :

-

Ing. Basler – navrhuje, aby se s t bou v lomu skon ilo, jeden lom na horním konci
sta í. Trpí tím tamní obyvatelé. Doporu uje tedy pou ít v echny právní prost edky
k tomu, aby se spole nost zru ila.

-

Starosta sd lil, e rada je podobného názoru, ale zatím není jiná spole nost, která by
v t ba mohla pokra ovat. Myslí si, e dát výpov z nájmu by bylo vhodné, ale jestli
ukon it t bu o tom není p esv en.

-

JUDr. Sedlá ek – pak uvedl mo nosti postupu, které by vedly k zastavení innosti
spole nosti Bludovit s.r.o.. Mimo jiné uvedl i to, e byly p ipraveny dokumenty o
uznání dluhu a dal ího postupu, které m la Ing. Bártová podepsat. Diví se, e rada s
tím rok nic ned lala.

-

Ing. Balhar – se ohradil proti výtce, e rada v této v ci celý rok nic ned lala

-

Starosta pak dal slovo panu Stanislavu Balíkovi z pléna, který podrobn vysv tlil jaká
surovina se v lomu t í a nazna il, e jedin Ing. Bártová ji umí prodat.

-

Poté vystoupil Ing. Petr Ston z pléna, který byl v dozor í rad zmín né spole nosti.
Sd lil za jakých okolností byla dozor í rada zru ena a vyslovil p esv ení, e
surovinu jist umí prodat i jiný subjekt. Potom vysv tlil, jaký by mohl být dle jeho
názoru v této v ci dal í postup.

-

Ing. Janí ek – navrhuje aby se t ba neutlumila, ale obec ovládla spole nost Bludovit
s.r.o.

-

Ing. Basler se tá e, jestli si n kdo myslí, e ze spole nosti vym eme pohledávky

-

JUDr. Sedlá ek navrhuje, aby se v prosinci dala t ím sí ní výpov
smlouvy

-

Ing. B ezina p ipomíná, e evidence t by se dá zjistit z výkaz , které spole nost
zasílá na Bá ský ú ad /pokud jsou pravdivé/ a dále si myslí, e ob ané horního konce
Bludova provád nými odst ely trpí.

-

JUDr. Sedlá ek upozor uje, e neplacení nájmu je poru ením nájemní smlouvy a je
mo no dát výpov . Tím se obec vymaní ze smlouvy na 30 let i kdyby m la být
následn uzav ena smlouva na dobu neur itou.

z nájemní

Po skon ení diskuse starosta formuloval usnesení a nechal o n m hlasovat.
Zastupitelstvo obce rozhodlo dát spole nosti Bludovit s.r.o. výpov
k 31.12.2003.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

b) ádost paní Jarmily B ezinové z Bohutína
bylo schváleno projednání v bod 7 ÚP.

c) prodej obecního pozemku man el m Hudosovým

z nájemní smlouvy

Starosta uvedl, e man elé Roman a Marie Hudosovi po ádali o odprodej ásti p. . 1626
v k.ú. Bludov, která byla geometrickým plánem . 888-94/2003 ozna ena jako p. . 1626/2 o
vým e 94 m2.
Rada obce schválila zám r tento pozemek man el m Hudosovým odprodat a doporu ila cenu
50,-K / 1m2.

Starosta pak nechal hlasovat o návrhu tohoto usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. . 1626/2 ost. komunikace
ostatní plocha o vým e 94 m2 v k.ú. Bludov man el m Romanu a Marii

Hudosovým, Nová D dina12, Bludov, za celkovou kupní cenu 4700,-K
(tj. 50,-K / 1 m2).

Hlasováno : pro 7 proti 0 zdr el se 6
Návrh usnesení schválen nebyl.

Pak se hlasovalo o návrhu JUDr. Sedlá ka , který navrhl, aby kupní smlouva byla uzav ena
poté, a bude najisto postaveno, e obec nebude tento pozemek pot ebovat k ulo ení
in enýrských sítí.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. . 1626/2 ost. komunikace
ostatní plocha o vým e 94 m2 v k.ú. Bludov man el m Romanu a Marii
Hudosovým, nová D dina12, Bludov, za celkovou kupní cenu 4700,-K
(tj. 50,-K / 1 m2) av ak s podmínkou, e kupní smlouva bude uzav ena poté, a
bude najisto postaveno, e obec nebude tento pozemek pot ebovat pro ulo ení
in enýrských sítí.

Hlasováno : pro 8

proti 1

zdr el se 4

d) prodej obecního pozemk vlastník m byt v domech .p. 726 a 727

Vlastníci byt v bytových domech .p. 726 a 727 po ádali obec Bludov o odprodej
pozemk p. . 999 a p. . 1000, na kterých stojí vý e uvedené bytové domy a dále pozemku p. .
1002, na kterém stojí gará e. V echny tyto pozemky jsou ve vlastnictví obce Bludov.
Rada obce schválila zám r a doporu ila kupní cenu 50,-K / 1 m2.
Starosta nechal hlasovat o tomto usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej jednotlivých podíl p. . 999 a p. .
1000vlastník m byt na .p. 726 a 727 v Bludov takto:

•

man el m Rostislavu a Jan Millerovým, Dr. B eziny 727,
Bludov, podíl 2443/10000 p. . 999, co je 38,1108 m2, za
celkovou kupní cenu 1905,50 K (p ed zaokr. 1905,54)

•

man el m Petru a Vladimí e Novákovým, Dr. B eziny 727,
Bludov, podíl 2397/10000 p. . 999, co je 37,3932 m2, za
celkovou kupní cenu 1870,- K (p ed zaokr. 1869,66)

•

man el m Michalu a Lubici Vojtekovým, Dr. B eziny 727,
Bludov, podíl 2471/10000 p. . 999, co je 38,5476 m2, za
celkovou kupní cenu 1927,-K (p ed zaokr. 1927,38)

•

Zem lskému obchodnímu dru stvu Bludov, palkova
156, podíl 2689/10000 p. . 999, co je 41,9484 m2, za
celkovou kupní cenu 2097,-K (p ed zaokr. 2097,42)

•

man el m Aloisovi a Han Sm ným, Dr. B eziny 726,
Bludov, podíl 2578/10000 p. . 1000, co je 40,2168 m2, za
celkovou kupní cenu 2011,-K (p ed zaokr. 2010,84)

•

•

Michalu Sná elovi, Dr. B eziny 726, Bludov, podíl
2614/10000 p. . 1000, co je 40,7784 m2, za celkovou kupní
cenu 2039,-K (p ed zaokr. 2038,92)

•

man el m Gustávu a Márii Vojtekovým, Dr. B eziny 726,
Bludov, podíl 2477/10000 p. . 1000, co je 38,6412 m2, za
celkovou kupní cenu 1932,-K (p ed zaokr. 1932,06)

•

Zem lskému obchodnímu dru stvu Bludov, palkova
156, podíl 2331/10000, co je 36,3636 m2, za celkovou kupní
cenu 1818,-K (p ed zaokr. 1818,18)

Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej:

•
•
•
•
•
•
•

p. . 1002/1 o vým e 24 m2 a p. . 1002/8 o vým e 24 m2 Zem lskému
obchodnímu dru stvu Bludov, palkova 156 za celkovou kupní cenu 2400,-K
p. . 1002/2 o vým e 24 m2 man el m Petru a Vladimí e Novákovým, Dr.
eziny 727, Bludov, za celkovou kupní cenu 1200,-K
p. . 1002/3 o vým e 24 m2 man el m Michalu a Lubici Vojtekovým, Dr. B eziny
727, Bludov, za celkovou kupní cenu 1200,-K
p. . 1002/4 o vým e 24 m2 man el m Rostislavu a Jan Millerovým, Dr. B eziny
727, Bludov, za celkovou kupní cenu 1200,-K
p. . 1002/5 o vým e 24 m2 man el m Gustávu a Márii Vojtekovým, Dr. B eziny
726, Bludov, za celkovou kupní cenu 1200,-K
p. . 1002/6 o vým e 24 m2 man el m Aloisovi a Han Sm ným, Dr. B eziny
726, Bludov, za celkovou kupní cenu 1200,-K
p. . 1002/2 o vým e 24 m2 Michalu Sná elovi, Dr. B eziny 726, Bludov, za
celkovou kupní cenu 1200,-K

Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

e) nabídka paní Anny Králí kové na odprodej lesa

Starosta uvedl, e obec obdr ela dopis, ve kterém paní Anna Králí ková v zastoupení Mgr.
Gabriely P ikrylové nabízí k prodeji lesní pozemek p. . 1612 o vým e 18699 m2 za kupní
cenu 900.000,-K .

-

Ing. Basler – uvedl, e parcela je to vhodná, ale cena neodpovídá z daleka tr ní
hodnot

-

PhDr. Balík doporu uje nep ijmout nabídku

-

Ing. Balhar navrhuje jednat dál o cen

Pak bylo hlasováno o tom, e obec nabídku nep ijme.

Zastupitelstvo obce nep ijímá nabídku paní Anny Králí kové k prodeji
pozemku p. . 1612 o vým e 18699 m2.

Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 1

Ad 7/ I.zm na územního plánu obce

Starosta nejprve p

etl ádost paní B ezinové.

Paní Jarmila B ezinová, Bohutín 115, podala návrh na projednání zm ny ásti územního
plánu obce Bludov Po ádala radu obce, aby znovu posoudila umíst ní komunikace MO 5, co
je plánovaná stezka pro cyklisty, která by vedla p es její pozemek p. . 1365 v k.ú. Bludov
Rada obce se seznámila s její ádostí a p edkládá ji zastupitelstvu obce k posouzení.

Diskuse :

-Ing. Balhar – sd lil, e rada obce je toho názoru, e zastupitelstvo obce by m lo
pov it radu, aby jednala ve v ci zm ny trasy cyklostezky, která by se
pak promítla do II. zm ny územního plánu obce. Navrhuje, aby takto
byla formulována i odpov

paní B ezinové.

-

Pak dal starosta slovo Ing. Josefu Kopovi z pléna, který dlouze a podrobn popsal
problém týkající se více majitel pozemk v dané lokalit , kde je navr ena
cyklostezka.Trval na tom, e zm nu územního plánu s majiteli dot ených pozemk
nikdo z obce neprojednal.

-

PhDr. Balík navrhuje ukon it diskusi a dává za pravdu Ing. Kopovi, e to s nimi m li
zástupci obce projednat p ed zpracováním zm n.

-

Dále se rozvinula ob írná diskuse k I. zm
ÚP. Mimo jiné JUDr. Sedlá ek uvedl,
e p i schvalování této zm ny u nelze ru it nebo m nit cyklostezku Starosta pak
uvedl, e schválení této zm ny, která je ji zpracovaná nebrání v tom, aby se ve
smyslu ádosti paní B ezinové dále jednalo tak, jak navrhl místostarosta.

Starosta po ukon ení diskuse seznámil zastupitelstvo se zn ním usnesení :

Zastupitelstvo obce bere na v domí zprávu o projednání I.zm ny územního plánu
obce Bludov, p edlo enou schvalujícímu orgánu a stanovisko nad ízeného orgánu
územního plánování Krajského ú adu Olomouckého kraj, odboru strategického
rozvoje ze dne 11.7.2003 pod .j.OSR/3189/03-ÚP/1910, kterým schválení plánovací
dokumentace doporu uje.

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh I.zm ny územního plánu obce Bludov

a dopln k vyhlá ky o závazných ástech územního plánu sídelního útvaru Bludov,
tvo ící p ílohu .1 k usnesení . 376 obecního zastupitelstva Bludov ze dne 9.11.1998 .

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zabezpe it p i innosti obecního ú adu
respektování projednaných zm n územního plánu obce Bludov a vyhlá ky o závazných
ástech ÚP sídelního útvaru Bludov v . dopl ku a zajistit ulo ení jednoho paré
schválené ÚPD v .dokladové ásti na Obecním ú ad v Bludov , jedno paré poskytnout
íslu nému stavebnímu ú adu M ú v umperku a Krajskému ú adu Olomouckého
kraje odd. územního plánování a stavebního ádu v Olomouci.

Hlasováno : pro 11 proti 0 zdr el se 2

Ad 8/ poskytování p ísp vk na o atné pro oddávající

Starosta uvedl, e rada obce se zabývala otázkou poskytování p ísp vku na o atné pro
oddávající p i svatebních ob adech.
Je mo no pou ít dva zp soby :
1)

ídit ú elový finan ní fond dle § 5 zákona . 250/2000Sb. o rozpo tových
pravidlech územních rozpo
ve smyslu § 84, odst.2, písm. d) zákona . 128/2000Sb.,
o obcích v platném zn ní, ze kterého by se p ísp vek poskytoval. Fond z izuje
zastupitelstvo obce.

2)

ísp vek dát p ímo do rozpo tu jako výdaj dle § 9, písm. i) zákona . 250/2000 Sb.

V ka dém p ípad musí být schváleny Pravidla pro poskytování tohoto p ísp vku.

K ob ma variantám bylo vy ádáno stanovisko Krajského ú adu Olomouckého kraje, který
doporu uje variantu .2.
V tom p ípad je t eba schválení „ Pravidel“ zastupitelstvem obce a vý e výdaj na p ísp vek
je pak schvalována v rámci rozpo tu i rozpo tové zm ny.

Diskuse :

-

Ing. Janí ek – doporu uje fond z ídit, ale pravidla ne, proto e si myslí, e by se
ísp vek m l poskytovat i ostatním, kte í se podílí na vykonávání ob anských
ob ad /od vítání ob ánk , a po smute ní ob ady/

-

PhDr. Balík doporu uje nep ijmout tento návrh

-

Ing. aj pak objasnil jak se toto praktikuje v jiných obcích a m stech

Starosta pak nechal hlasovat o návrhu PhDr. Balíka, neposkytovat ádné p ísp vky, ili
nep ijmout p edlo ený návrh na z ízení fondu a pravidel..

Zastupitelstvo obce nep ijímá p edlo ený návrh na z ízení fondu a pravidel pro poskytování
ísp vk na o atné oddávajícím.
Hlasováno : pro 7 proti 2 zdr el se 4 /návrh PhDr. Balíka nebyl schválen/

Ing. Janí ek pak p eformuloval sv j návrh a navrhl :
Zastupitelstvo obce ukládá rad obce p epracovat návrh na z ízení fondu a pravidel pro
poskytování p ísp vk na o atné pro oddávající.
Hlasováno : pro 7 proti 5 zdr el se 1

(návrh Ing. Janí ka nebyl p ijat)

Pak se hlasovalo o p vodn p edlo eném návrhu :

Zastupitelstvo obce z izuje fond a schvaluje „Pravidla pro poskytování p ísp vku na o atné
oddávajícím“.

Hlasováno : pro 6 proti 6 zdr el se 1 /návrh nebyl p ijat/
Zastupitelstvo obce nep ijímá p edlo ený návrh na z ízení fondu a pravidel pro
poskytování p ísp vk na o atné oddávajícím.

Ad 9/ Rozpo tové zm ny na rok 2003
/viz. p íloha . 1/
Starosta uvedl, e jde o dv kategorie zm n.
1. o formální, nemající dopad na dal í finance obce.
2. o rozpo tové zm ny vyvolané nutností oprav rozhlasu a ve ejného osv tlení.

Starosta uvedl, e je t eba rozpo tové zm ny doplnit je
ísp vek L Záb eh na koncert pro Z Bludov.
Ing. aj upozornil je

o polo ku 4.000,- K na

na jednu zm nu, kterou je t eba doplnit, a to je sní ení nájmu

spole nosti OLB s.r.o. za rok 2003 o ástku 77.016,30 K .
Dále pak starosta podrobn objasnil a rozvedl ob kategorie.
Po zodpov zení n kolika dotaz nechal starosta hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpo tové zm ny pro rok 2003 dle p edlo eného
návrhu(viz. P íloha .1)
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

Ad 10/ Pohledávky obce

Starosta uvedl, e po projednání ve finan ním výboru p edkládá rada obce zastupitelstvu
obce návrh na prominutí t chto nevymahatelných pohledávek :

Ob ané

370.160,- K

z r. 1996-2002

sto né /není opora v zákonu/

Bed ich Ka a

153.677,-K

z r. 1994

poplatek za alkohol /proml eno od r. 1998/

38.000,- K

z r. 1997

prodej le ení /prob hl konkurz /

Building for You s.r.o.

/proml eno od r. 2001/

Investa – Pavel Homola

27.965,- K

z r. 1998

prodej d eva /proml eno od r. 2002/

Diskuse :
- PhDr. Balík - se tá e pro se pohledávka promíjí p. Ka ovi
- Ing. Janí ek se tá e pro se promíjí sto né, kdy poctiví ob ané ho platili
- Starosta odpov

l dotazy a nechal hlasovat :

Zastupitelstvo obce promíjí tyto nevymahatelné pohledávky :
Ob ané

370.160,- K

z r. 1996-2002

sto né /není opora v zákonu/

Bed ich Ka a

153.677,-K

z r. 1994

poplatek za alkohol

Building for You s.r.o.

38.000,- K

z r. 1997

prodej le ení /prob hl konkurz /

Investa – Pavel Homola

27.965,- K

z r. 1998

prodej d eva

Hlasováno : pro 7 proti 1 zdr el se 5

(návrh nebyl p ijat)

Proto e ádná z pohledávek takto nebyla prominuta navrhl JUDr. Sedlá ek, aby se hlasovalo
o jednotlivých pohledávkách zvlá .
Zastupitelstvo obce promíjí tyto nevymahatelné pohledávky :

Ob ané

370.160,- K

z r. 1996-2002

sto né /není opora v zákonu/

z r. 1994

poplatek za alkohol

z r. 1997

prodej le ení /prob hl konkurz /

z r. 1998

prodej d eva

Hlasováno : pro 9 proti 3 zdr el se 1
Pohledávka byla prominuta.

Bed ich Ka a

153.677,-K

Hlasováno : pro 9 proti 1 zdr el se 3
Pohledávka byla prominuta.

Building for You s.r.o.

38.000,- K

Hlasováno . pro 13 proti 0 zdr el se 0
Pohledávka byla prominuta.

Investa – Pavel Homola

27.965,- K

Hlasováno : pro 8 proti 2 zdr el se 3
Pohledávka byla prominuta.

Ad11/

Rozpo et na rok 2004

Starosta uvedl, e rada obce se zabývala p ípravou rozpo tu na rok 2004 a pracovní
materiál tohoto návrhu byl p edán zastupitel m. Pro za átek roku navrhuje tak, jak to bylo
v minulosti, p ijmout rozpo tové provizorium. Rozpo et by pak byl projednán ve
finan ním výboru a p edpokládá, e do konce ledna by mohl být schválen.

Navrhl usnesení.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, aby se obec po átkem roku / do schválení rozpo tu/
ídila ve svém hospoda ení rozpo tovým provizoriem.

Hlasováno : pro 9 proti 0 zdr el se 2

Poté bylo je dohodnuto, e starosta zajistí do 20.1.2004 rozeslání komentá e k rozpo tu
2004 v em len m zastupitelstva.

Ad12/

Obecn závazná vyhlá ka o místních poplatcích

Starosta sd lil, e zákon .229/2003 Sb., kterým se m ní zákon .565/1990 Sb. o
místních poplatcích, ve zn ní pozd ích p edpis nabývá ú innosti od 1.1.2004. Od nového
roku tedy bude platit novela zákona o místních poplatcích a proto je povinností obce
novelizovat, nebo schválit novou obecn závaznou vyhlá ku o místních poplatcích v obci.
Rada obce p edkládá návrh OZV ke schválení zastupitelstvu obce.

Starosta pak vyzval Ing. aje, aby okomentoval návrh vyhlá ky.
Ing. aj seznámil zastupitelstvo se zm nami, které byly doporu eny krajským ú adem.

Poté nechal starosta hlasovat o tom, jak bude definováno ve ejné prostranství.Návrh zn l, aby
bylo definováno dle §34, zákona . 128/2000 Sb., o obcích v platném zn ní.

Zastupitelstvo obce rozhodlo definovat ve ejné prostranství v OZV o místních
poplatcích dle § 34 zákona . 128/2000Sb. o obcích v platném zn ní.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

Pak nechal starosta hlasovat o návrhu JUDr. Sedlá ka o slou ení poplatk ze ps / l 7 bod b)
a c).

Hlasováno : pro 3 proti 8 zdr el se 2

/ návrh p ijat nebyl/

Dále nechal hlasovat o návrhu JUDr. Sedlá ka na zvý ení poplatk ze ps / l.7 bod a) na
100,- K a bod b) na 200,- K .

Hlasováno : pro 6 proti 6 zdr el se 1

/návrh p ijat nebyl/

JUDr. Sedlá ek dále upozornil na to, e u poplatku za odpady dochází ke zvý ení sumy,
kterou platí obec a m la by se zvý it sazba poplatku nebo uva ovat o dvouslo kovém zp sobu
placení.

Starosta pak nechal hlasovat o upraveném návrhu obecn závazné vyhlá ky.

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecn závaznou vyhlá ku obce Bludov .4/2003 o
místních poplatcích.

Hlasováno :

Ad13/

pro 9

proti 3

zdr el se 1

Odm ny neuvoln ným len m zastupitelstva obce za 2.pololetí 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 zastupitelé tak, jako v pololetí, odm n vzdali.

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu PhDr. Balíka, aby se zastupitelé odm n vzdali.
Hlasováno : pro 4 proti 3 zdr el se 6

/návrh p ijat nebyl /

Následn nechal starosta hlasovat o p vodním návrhu na vyplacení odm n.

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dal í odm ny len m zastupitelstva za
2.pololetí roku 2003 ve smyslu na ízení vlády . 37/2003 Sb.

Hlasováno : pro 6 proti 4 zdr el se 3

(návrh nebyl p ijat)

Zastupitelstvo obce neschválilo návrh na vyplacení odm n pro zastupitele.

Ad 14/ R zné

a) výro ní zpráva Mate ské koly Bludov, p ísp vkové organizace

Starosta sd lil, e dle zákona 564/1990 Sb. o státní správ a samospráv ve kolství
v platném zn ní, p edkládá editel koly Výro ní zprávu rad

koly /pokud je

z ízena/ a zastupitelstvu obce, které ji schvaluje.

Zastupitelstvo obce schvaluje p edlo enou Výro ní zprávu Mate ské koly
Bludov, p ísp vkové organizace.

Hlasováno : pro12 proti 0 zdr el se 1

b) Diskuse :

-

Ing. Basler – se ptá, jak to dopadlo ohledn pohledávek a závazk se spole ností
Obecní lesy Bludov s.r.o. , o kterých se hovo ilo na posledním zastupitelstvu, kdy
Ing. Janí ek zjistil z p edlo ených materiálu, e spole nost má 2 mil.K pohledávek
a 2 mil K závazk

Po tomto dotazu se rozpoutala op t bou livá diskuse, do které se zapojila i paní Balharová
z pléna , jednatelka spole nosti, která sd lila, e se marn domáhala zve ejn ní svého
dopisu z 10.10.2003, kterým v e objasnila.
Nakonec bylo dohodnuto, e se sejde dozor í rada spole nosti a kontrolní výbor, aby tuto
zále itost uvedly spole
na pravou míru

Starosta pak ukon il jednání v 21,50 hodin.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce . 8 konaného dne 15.12.2003 v kulturním dom
Bludov

Zastupitelstvo obce bere na v domí:
121/Z/03 - zprávu o projednání I.zm ny územního plánu obce Bludov, p edlo enou
schvalujícímu orgánu a stanovisko nad ízeného orgánu územního plánování
Krajského ú adu Olomouckého kraj, odboru strategického rozvoje ze dne
11.7.2003 pod .j.OSR/3189/03-ÚP/1910, kterým schválení plánovací
dokumentace doporu uje

122/Z/03 – rezignaci Ing. Franti ka B eziny na funkci místostarosty obce ke dni 30.11.2003

Zastupitelstvo obce schvaluje:
123/Z/03 – ov ovatele zápisu Ing. Franti ka B ezinu a Jind icha Mat je

124/Z/03 – navr ený program jednání

125/Z/03 - zprávu o kontrole úkol

126/Z/03 – zprávu o innosti rady obce

127/Z/03 – zprávu o hospoda ení obce ke dni 30.11.2003

128/Z/03 - aby Ing. Pavel Ston byl s ú inností od 1.1.2004 pro výkon starosty Obce Bludov
dlouhodob uvoln n

129/Z/03 – aby funkce místostarosty obce byla od 1.1.2004 vykonávána jako neuvoln ná

130/Z/03 – návrh JUDr. Sedlá ka, aby volba místostarosty byla tajná

131/Z/03 - prodej pozemku p. . 1626/2 ost. komunikace ostatní plocha o vým e 94 m2
v k.ú. Bludov man el m Romanu a Marii Hudosovým, nová D dina12, Bludov, za
celkovou kupní cenu 4700,-K (tj. 50,-K / 1 m2) av ak s podmínkou, e kupní
smlouva bude uzav ena poté, a bude najisto postaveno, e obec nebude tento
pozemek pot ebovat pro ulo ení in enýrských sítí

132/Z/03 - prodej jednotlivých podíl p. . 999 a p. . 1000vlastník m byt na .p. 726 a 727
v Bludov takto:

•

man el m Rostislavu a Jan Millerovým, Dr. B eziny 727,
Bludov, podíl 2443/10000 p. . 999, co je 38,1108 m2, za
celkovou kupní cenu 1905,50 K (p ed zaokr. 1905,54)

•

man el m Petru a Vladimí e Novákovým, Dr. B eziny 727,
Bludov, podíl 2397/10000 p. . 999, co je 37,3932 m2, za
celkovou kupní cenu 1870,- K (p ed zaokr. 1869,66)

•

man el m Michalu a Lubici Vojtekovým, Dr. B eziny 727,
Bludov, podíl 2471/10000 p. . 999, co je 38,5476 m2, za
celkovou kupní cenu 1927,-K (p ed zaokr. 1927,38)

•

Zem lskému obchodnímu dru stvu Bludov, palkova 156,
podíl 2689/10000 p. . 999, co je 41,9484 m2, za celkovou
kupní cenu 2097,-K (p ed zaokr. 2097,42)

•

man el m Aloisovi a Han Sm ným, Dr. B eziny 726, Bludov,
podíl 2578/10000 p. . 1000, co je 40,2168 m2, za celkovou
kupní cenu 2011,-K (p ed zaokr. 2010,84)

•

Michalu Sná elovi, Dr. B eziny 726, Bludov, podíl 2614/10000
p. . 1000, co je 40,7784 m2, za celkovou kupní cenu 2039,-K
(p ed zaokr. 2038,92)

•

man el m Gustávu a Márii Vojtekovým, Dr. B eziny 726,
Bludov, podíl 2477/10000 p. . 1000, co je 38,6412 m2, za
celkovou kupní cenu 1932,-K (p ed zaokr. 1932,06)

•

Zem lskému obchodnímu dru stvu Bludov, palkova 156,
podíl 2331/10000, co je 36,3636 m2, za celkovou kupní cenu
1818,-K (p ed zaokr. 1818,18)

•

p. . 1002/1 o vým e 24 m2 a p. . 1002/8 o vým e 24 m2
Zem lskému obchodnímu dru stvu Bludov, palkova 156 za
celkovou kupní cenu 2400,-K
p. . 1002/2 o vým e 24 m2 man el m Petru a Vladimí e
Novákovým, Dr. B eziny 727, Bludov, za celkovou kupní cenu
1200,-K
p. . 1002/3 o vým e 24 m2 man el m Michalu a Lubici
Vojtekovým, Dr. B eziny 727, Bludov, za celkovou kupní cenu
1200,-K
p. . 1002/4 o vým e 24 m2 man el m Rostislavu a Jan
Millerovým, Dr. B eziny 727, Bludov, za celkovou kupní cenu
1200,-K
p. . 1002/5 o vým e 24 m2 man el m Gustávu a Márii
Vojtekovým, Dr. B eziny 726, Bludov, za celkovou kupní cenu
1200,-K
p. . 1002/6 o vým e 24 m2 man el m Aloisovi a Han
Sm ným, Dr. B eziny 726, Bludov, za celkovou kupní cenu
1200,-K
p. . 1002/2 o vým e 24 m2 Michalu Sná elovi, Dr. B eziny
726, Bludov, za celkovou kupní cenu 1200,-K

133/Z/03 - prodej:

•

•

•

•

•

•

134/Z/03 - návrh I.zm ny územního plánu obce Bludov a dopln k vyhlá ky o závazných
ástech územního plánu sídelního útvaru Bludov, tvo ící p ílohu .1 k usnesení .
376 obecního zastupitelstva Bludov ze dne 9.11.1998

135/Z/03 – rozpo tové zm ny pro rok 2003 dle p edlo eného návrhu (viz p íloha . 1)

136/Z/03 – obecn závaznou vyhlá ku obce Bludov . 4/2003 o místních poplatcích
137/Z/03 – p edlo enou výro ní zprávu Mate ské koly Bludov, p ísp vkové organizace

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
138/Z/03 – návrh na vyplacení odm n pro zastupitele

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
139/Z/03 – rozhodlo, e se výplata odm n za dosud vykonávanou funkci neuvoln ného
starosty zastavuje dnem 31.12.2003. Od 1.1.2004 Ing. Pavlu Stonovi, jako
uvoln nému starostovi obce, nále í odm na dle p íslu ného na ízení vlády
140/Z/03 – dát spole nosti Bludovit s.r.o. výpov

z nájemní smlouvy k 31.12.2003

141/Z/03 - aby se obec po átkem roku / do schválení rozpo tu/ ídila ve svém hospoda ení
rozpo tovým provizoriem
142/Z/03 - definovat ve ejné prostranství v OZV o místních poplatcích dle § 34 zákona .
128/2000Sb. o obcích v platném zn ní

143/Z/03 – volba radního prob hne tajn

Zastupitelstvo obce promíjí:
144/Z/03 - tyto nevymahatelné pohledávky :

Ob ané

370.160,- K

z r. 1996-2002

sto né /není opora v zákonu/

Bed ich Ka a

153.677,-K

z r. 1994

poplatek za alkohol

Building for You s.r.o.

38.000,- K

z r. 1997

prodej le ení /prob hl konkurz /

Investa – Pavel Homola

27.965,- K

z r. 1998

prodej d eva

Zastupitelstvo obce nep ijímá:
145/Z/03 – nabídku paní Anny Králí kové k prodeji pozemku p. . 1612 o vým e
18699 m2

146/Z/03 - p edlo ený návrh na z ízení fondu a pravidel pro poskytování p ísp vk na
o atné oddávajícím

Zastupitelstvo obce odvolává:
147/Z/03 – Ing. Pavla Stona k 31.12.2003 z funkce neuvoln ného starosty obce

Zastupitelstvo obce zvolilo:
148/Z/03 – volební komisi pro volbu místostarosty ve slo ení JUDr. Josef Sedlá ek, Ing.
Karel Soural a Petr véda
149/Z/03 – Ing. Jaroslava Balhara, nar. 25.3.1963 v umperku, místostarostou obce

150/Z/03 – MVDr. Josefa Hlásného, CSc., radním

Zastupitelstvo obce ukládá:
151/Z/03 - starostovi obce zabezpe it p i innosti obecního ú adu respektování
projednaných zm n územního plánu obce Bludov a vyhlá ky o závazných ástech
ÚP sídelního útvaru Bludov v . dopl ku a zajistit ulo ení jednoho paré schválené
ÚPD v .dokladové ásti na Obecním ú ad v Bludov , jedno paré poskytnout
íslu nému stavebnímu ú adu M ú v umperku a Krajskému ú adu Olomouckého
kraje odd. územního plánování a stavebního ádu v Olomouci
Termín: ihned

Zapisovatel: Ing. Jan aj

Zodpovídá: Ing. Ston

Za správnost usnesení: Svato ová

Ov ovatelé:
Ing. Franti ek B ezina

Jind ich Mat j

Ing. Jaroslav Balhar

Ing. Pavel Ston

místostarosta

starosta

