Zápis z jednání zastupitelstva obce . 10 konaného dne 23. 2. 2004
v Kulturním dom Bludov

ítomni :

Ing. Pavel Ston, Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr. Stanislav Balík,
Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David Horá ek,
Ing. Jan Basler, Jind ich Mat j, JUDr. Josef Sedlá ek, Ing. Karel Soural,
Petr véda, Oto Böser, Marie Znojová

Omluven :

Ing. Karel Janí ek

Program :

1. Úvod
2. Investi ní akce „Kanalizace a OV Bludov“
3. Pohledávka obce za spole ností Bludovit s.r.o.

Ad1/ Úvod

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta, který p ivítal p ítomné , jmenovit pak senátora
Ing. Adolfa Jílka.
O po ízení zápisu po ádal Ing. Jana aje z obecního ú adu. Dále konstatoval, e je p ítomno
14 len zastupitelstva., tak e je usná eníschopné. Omluven je Ing. Janí ek, který je
v zahrani í.
Jako ov ovatele zápisu navrhl PhDr. Stanislava Balíka a pana Oto Bösera a nechal o tom
hlasovat.

Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 2

Zastupitelstvo obce schvaluje ov ovatele zápisu PhDr. Stanislava Balíka a pana Oto
Bösera.

Starosta pak seznámil zastupitele s programem jednání a nechal o n m hlasovat.
Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 2

Zastupitelstvo obce schvaluje navr ený program jednání.

Ad 2/ Investi ní akce „Kanalizace a OV Bludov“

Starosta uvedl, e jde o nejv í investi ní akci v obci. Na posledním zasedání zastupitelstva
obce bylo rozhodnuto, aby byly zastaveny práce na ádosti o výjimku na SF P, a aby jako
jediná varianta pro získání finan ních prost edk byla spole ná cesta s VHZ a.s. umperk.
Starosta si myslí, e existuje výhodn
Pak starosta p

í varianta ne je tato, proto svolal dne ní zasedání.

etl výzvu k zastupitel m.
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Vá ení zastupitelé,

obracím se na Vás se ádostí, abyste je jednou zvá ili, resp. p ehodnotili Va e rozhodnutí,
které bylo u in no na poslední sch zi ZO ve v ci investi ní akce „ OV a kanalizace
Bludov“.
Jsem si sou asn v dom toho, e toto rozhodnutí bylo u in no i s ohledem na nedostatek
informací k danému problému, co pokládám za svou osobní chybu. Musím v ak podotknout,
e v navrhovaném programu jednání ZO byla problematika OV a kanalizace protentokráte
zahrnuta v bod „r zné“jen jako informace o tom, e editel VHZ,a.s.po aduje zaujetí
stanoviska ZO a v návrhu usnesení bylo toto stanovisko naformulováno. Bohu el, schváleno
nebylo.
Chci Vás p esv it o tom, e pro obec a pro její ob any je výhodné minimáln dotáhnout
snahu o výjimku z dota ních pravidel dokonce a vy kat kone ného rozhodnutí SF P.Jedná se
o snahu, o kterou obec usiluje n kolik let. Toti o získání výjimky z dota ních pravidel SF P
ve smyslu financování akce v pom ru 80% dotace SF P a 20% vlastní zdroje obce.

Znovu se pokusím shrnout výhody vlastní cesty prost ednictvím výjimky z dotace SF P:

•

•
•

•

•

Z dotace by m ly být financovány i tzv. ve ejné ásti kanaliza ních p ípojek, jak jsem
si osobn prov il na právním odboru SF P. Znamená to, e pro 818 kanaliza ních
ípojek u et íme cca 7 mil. K , které bychom v p ípad financování z EU museli
po adovat po na ich ob anech, nebo jimi zatí it rozpo et obce. Toto p edstavuje
v pr
ru cca 8,5 tis. K na jednu p ípojku.
Z dotace bychom postavili té kanalizaci pro oblast Vl ího dolu, co iní cca 4 mil.
, které by p i variant financování EU musela obec n kdy pozd ji vynalo it.
Obec by byla po dokon ení díla jeho vlastníkem a mohla by jej sama provozovat nebo
provozování díla pronajmout.V tomto p ípad dosáhne úspory ve sto ném cca o 25 –
50% oproti cen sto ného, které ú tuje VHZ, a.s. (dle zku eností obcí, které OV
vlastní) – výrazná úspora pro obyvatele.
Synergické efekty vyplývající ze skute nosti, e obec je investorem akce. V tuto chvíli
je obtí né je vy íslit. Praxe v ak ukazuje, e je-li obec sama investorem, lze se
dohodnout s dodavatelem díla na n které vzájemn výhodné spolupráci (nap .pou ití
vlastního písku pro zásypy, skládkování resp. ulo ení zeminy za poplatek, p enechání
kterých díl ích prací OLB, s.r.o., která by n které práce bu sama realizovala nebo
je pak dále zadávala bludovským podnikatel m T chto efekt bychom asi t ko
docilovali, kdyby byl investorem n kdo jiný, ne -li obec.
asová realizace akce – i kdy kv li zp tvzetí ádosti by se za alo stav t a na ja e
2005.

Výhody cesty financování s EU:

1. byly by nám proplaceny náklady na projektovou dokumentaci pro územní ízení a
stavební povolení, které budou init cca 1,5 mil. K
2. byl by zaji n technický dozor, který by v p ípad , e bychom si jej nezaji ovali
vlastními silami, mohl p edstavovat náklad cca 1,5 mil K .
3. Mén starostí s realizací akce. P itom mi v tuto chvíli není známo, jak by byla
organizována stavba kanaliza ních p ípojek
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Záv r.

Jen z vy íslených efekt vyznívá varianta financování prost ednictvím výjimky z dota ních
pravidel SF P výhodn í o cca 8 mil. K . Dal í popsané efekty, posu te prosím, Vy sami.
Dovoluji si Vás, zastupitele, po ádat o podporu v tom smyslu, e podpo íte svými hlasy návrh
na zru ení usnesení ZO ve v ci „ OV a kanalizace Bludov“ a umo níte alespo dokon it
velkou ást usilovné práce, která byla na získání financí pro vlastní cestu vynalo ena. P i více
konzultacích mi bylo potvrzeno i moje stanovisko, e je dokonce zapot ebí sledovat více
variant mo ných ení. Já jsem p esv en, e rozhodnutím o dokon ení prací po definitivní
vyjád ení SF P (pravd podobn erven – ervenec 2004) si sou asn nezavíráme cestu
k pen m EU.

Diskuse :

-JUDr. Sedlá ek se tá e, která z uvedených informací v p edneseném projevu je nová, zdá se
mu, e nic nového se nedov

l

- Starosta odpovídá, e p inejmen ím t mto informacím nebyla kladena taková váha jak by si
zaslou ily
- PhDr. Balík uvádí, e je nová informace o tom, e SF P uhradí ve ejné ásti p ípojek, co se
nev

lo

- Ing. Basler se tá e, zda starosta m e tyto informace n jak garantovat

- Starosta zd raznil, e informace má od kompetentních zam stnanc , tudí p edpokládá, e
se jim dá v it. Dále je

p ipomn l, e ze SF P se dotazovali, pro

ádost ru íme, kdy u

bylo vydáno podp rné stanovisko ministra. Na e ádost m la být projednána v rad SF P
dne 19.4.2004. Proto e se domnívá, e jeho kroky jsou stále zpochyb ovány a nev í se mu,
po ádal senátora Ing. Jílka, se kterým se náhodou setkal na porad starost , aby mu tyto
informace sám ov il. Poté p edal slovo Ing. Jílkovi, který byl p ítomen jednání.
- Senátor, Ing. Jílek v úvodu p ipomn l, e se potkal se starostou a ptal se jak to, e
v Bludov se po ád nic ned je, proto e Bludov je tvrtá nejv

í obec v okrese umperk a

je jediná, která nemá kanalizaci . Bludov je navíc láze skou obcí a lázn mají také
ochranné pásmo. Uvedl, e existují t i zp soby financování takové investi ní akce.

1. spole ný projekt s VHZ a.s., do kterého se obec zapojila, erpající finance z EU
2. SF P s výjimkou ministra poskytující státní prost edky
3. finance ze strukturálních fond EU o jejich

erpání se bude rozhodovat v R

Ing. Jílek konstatoval, e mluvil s ministrem, který mu potvrdil, e podepsal p edb ný
souhlas s ud lením výjimky. Také mluvil se zástupcem SF P, který se divil, e obec zru ila
svoji ádost, kdy p edb ná výjimka podepsaná ministrem je u na SF P.
Dále pan senátor podrobn rozvedl v echny t i zp soby financování. Nechápe pro se obec
rozhodla jen pro jednu cestu a opustila tak ostatní mo nosti, nechápe pro zastupitelstvo
rozhodlo tak, e starosta v podstat nem e vyvíjet dal í aktivitu.

- JUDr. Sedlá ek se ohradil proti tónu jakým vystoupil pan senátor. Nechápe pro

íkal, e se

v obci nic ned lalo, neví komu se tím chce zalíbit. Neví zda byla podepsána n jaká výjimka
ministrem, zatím to nikdo ne ekl. Podstatné v ak je to, e i kdy obec výjimku dostane
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po ád bude hradit 20% náklad . U spole ného projektu s VHZ a.s. pouze 10% maximáln 24
mil. K .
- Starosta podotkl, e 10% je v ak bez ve ejných p ípojek.
- Na to JUDr. Sedlá ek reagoval tím, e dle jeho názoru nelze p ípojky dotovat ádným
zp sobem, jinak by do lo k poru ení zákona. Podle nového zákona celá p ípojka pat í
vlastníkovi p ipojeného objektu. Pokud toto n kdo ze SF P slibuje, nech to dá
obci písemn .
- Ing. Jílek vyvrátil námitku JUDr. Sedlá ka. Kdy

ekl, e se nic ned lalo, m l na mysli

pouze to, e ve v ci vybudování kanalizace se nevyvíjela dostate ná innost.
- dále se rozvinula diskuse o tom jak prob hne ve ejná sout

a jaká z toho vzejde cena díla.

- Pan Balík Stanislav z pléna si vzal slovo a po ádal zastupitele, které z velké v

iny sám

volil, aby se zamysleli nad tím jaký toto rozhodnutí bude mít dopad na ob any. Vyzval
p ítomného editele VHZ a.s. Ing. Vep ka, aby ekl za kolik se prodává voda v umperku a
kolik se platí v Post elmov . Stejné to bude i se sto ným. Proto chce VHZ a.s. stavbu
budovat, aby se stala jejich majetkem a mohli ji provozovat a vyd lávat.
- Ing. Vep ek se ohradil tím, e VHZ a.s. ádnou obec do spole ného projektu nenutila. V e
bylo na rozhodnutí zastupitelstva obce. Usnesení, která zastupitelstvo p ijalo se v ak neplní,
proto ádá zastupitelstvo, aby potvrdilo, e platí p vodní usnesení nebo je zru ilo.
- JUDr. Sedlá ek poznamenal, e se mu p ístup k této zále itosti zdá p íli lehkomyslný.
Zpochyb uje podklady, kterými se argumentuje. Starostou uvád ná ísla jsou nedolo ená a
neúplná. Chybí nap . výdaj na provád cí dokumentaci ve vý i asi 3,5 mil. K . Navíc
pochybuje o tom , e po vstupu do EU budou moci obce provozovat isti ky. Tak e i nízké
ceny vodného a sto ného v obcích, které provozují tato za ízení jsou asi do asnou

zále itostí.
- Ing. Soural se tá e z jaké ceny za dílo se vychází
- Starosta odpov

l, e z rozpo tované ceny tj. asi 124 mil. K v . DPH 5%.

- JUDr. Sedlá ek p ipomn l, e DPH se zvedne, tedy i cena se zvý í nejmén o 15 mil. K .
- Starosta odpov

l, e je p esv

en o tom, e ve ve ejné sout i se cena sní í.

Dále pokra ovala diskuse o cen díla, která v ak nevedla k ádnému záv ru.
- Ing. Balhar je

p ipomn l informaci, která doposud nezazn la a sice to, e VHZ a.s. m e

od smlouvy odstoupit v p ípad , e realizace tak velké stavby bude nad rámec jejich
finan ních mo ností
- Ing. Vep ek toto potvrdil
- JUDr. Sedlá ek zd raznil, e není vhodné zavírat si tuto mo nost za cenu rychlej í realizace.
- O slovo se p ihlásila paní Hladilová z pléna, která apelovala na zastupitele, aby se dob e
zamysleli nad tím, která z variant bude mít nejmen í dopad na ob any.
- paní Znojová si myslí, e varianta spole ného projektu s VHZ a.s. má nevýhodu v tom, e
nezahrnuje p ípojky a obec nebude moci mluvit do toho, které firmy se do akce zapojí.
- Senátor Ing. Jílek zd raznil, e p id lení finan ních prost edk z EU bude trvat dva roky,
ale cesta p es SF P bude o rok krat í.
- Ing. B ezina p ipomn l, e obec má výjimku ze zákona na vypou
je asov omezená.

Starosta pak ukon il diskusi, p ednesl usnesení a nechal hlasovat.
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ní odpadních vod, která

Hlasováno : pro 9 proti 4 zdr el se 1

Zastupitelstvo obce zru uje usnesení . 76/Z/03 z 30.6.2003 a usnesení . 181/Z/04
z 23.2.2004 a souhlasí s podáním ádosti o výjimku z dota ních pravidel SF P ve smyslu
financování akce „ OV a kanalizace Bludov“ v pom ru 80% dotace a 20% vlastní
zdroje investora , na SF P. Jeliko ú ast Obce Bludov ve spole ném projektu „Zlep ení
kvality vod horního povodí eky Moravy“ je jednozna
podmín na vzdáním se práv
obce k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení k dané investi ní akci, nemá Obec
Bludov nadále zájem o ú ast v tomto spole ném projektu.

Ad 3/ Pohledávka obce za spole ností Bludovit s.r.o.

Starosta informoval zastupitelstvo obce, e bylo spln no jedno z usnesení minulých ZO, kdy
na spole nost Bludovit byla dne 22.12.2003 odeslána „Výzva k úhrad dluhu“ a dne
13.1.2004 byla zaslána M stskému soudu v Brn aloba v i spole nosti Bludovit na ástku
857 610,- K s p íslu enstvím za dlu né nájemné.

Dále sd lil, e 26.2.2004 se dostavila na OÚ prokuristka spole nosti Bludovit, s.r.o. Ing.
Bártová spolu s panem Votrubou. P edm tem jejich náv vy byla snaha „dohodnout se“, aby
nedo lo k odstoupení od nájemní smlouvy na pronájem dobývacího prostoru. Sou asn byla
podána informace, e podnikatelský zám r spole nosti Bludovit na rok 2004 p edpokládá
dal í t bu wolastonitové suroviny minimáln ve stejném objemu jako v lo ském roce, tj.
1 000 t suroviny.
Aby zanikl d vod Obce Bludov k odstoupení od smlouvy o pronájmu dobývacího prostoru,
navrhla Ing. Bártová následující ení.
V co mo ná nejkrat ím termínu (nejpozd ji do 25.3.04) dojde k odprodání 70 % podílu
spole nosti Bludovit, s.r.o. od Ing. Bárty na pana Votrubu (nutno poznamenat, e v listopadu
2003 byl 70%ní podíl prodán panem Hricem Ing. Bártovi). Ke stejnému dni by Obec Bludov
prodala sv j 30% podíl panu Votrubovi za 100 000,- K . Ke stejnému dni by Bludovit, s.r.o.
zaplatila obci K 550 000,- z dlu ného nájemného. Ke stejnému dni by Bludovit, s.r.o.
podepsala uznání závazku za Obcí Bludov na zbývající ást ve kerého dlu ného nájemného
ve vý i 1 100 000,- K a to tak, e 550 000,- K by bylo splatno do 30.6.2005 a 550 000,- K

by bylo splatno do 30.6.2006. O v ech t chto úkonech by byl sepsán notá ský zápis. Za tímto
elem by do Bludova dojela notá ka z Brna. ástky 550 000,- K a 100 000,- K by byly
uhrazeny v hotovosti v den po ízení notá ského zápisu.

Rada obce se zabývala vý e p edlo eným návrhem spole nosti Bludovit. Vzala do úvahy
problémy, které kolem t by wollastonitu v poslední dob vznikly, dlouhodobou situaci
spojenou s platební disciplinou spole nosti Bludovit, s.r.o., okolnost, e v p ípad prodeje
svého 30%ního podílu by ztratila Obec Bludov jakoukoliv kontrolu nad spole ností a zejména
pak okolnost, e zajímavé ekonomické efekty z t by wollastonitové suroviny jsou
realizovány a v dal ích obchodních spole nostech. Po zvá ení v ech t chto okolností
doporu uje rada obce nep ijmout vý e popsaný návrh prokuristky spole nosti Bludovit, s.r.o.
a nadále trvat na p vodní „Výzv k úhrad dluhu“ a na „ alob na úhradu nájemného“.
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Vzhledem k tomu, ádné dotazy ani p ipomínky nebyly, p ednesl starosta usnesení a nechal o
m hlasovat.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Zastupitelstvo obce bere na v domí návrh prokuristky spole nosti Bludovit s.r.o., Ing.
Bártové a trvá na „Výzv k úhrad dluhu“ i na „ alob na úhradu nájemného“ v i
spole nosti Bludovit, s.r.o.

Starosta pak vyzval p ítomné k v eobecné diskusi.

- Ing. Soural sd lil, e jednal s editelkou mate ské koly a upozor uje na to, e pokud se
n jaká rekonstrukce za 900 tis. K má d lat, tak to musí být ádn p ipraveno. Myslí, e je
d le ité, jak u na minulém zasedání ekl, zpracovat koncepci vyu ití budovy. St hovat
mate skou kolu do základní koly je podle n ho nevhodné.
- Starosta tuto my lenku podpo il a uvedl, e je t eba zvá it i provoz kogenera ních jednotek.
- Ing. Balhar potvrdil, e valná hromada ulo ila zpracovat analýzu vyu ití kogenera ních

jednotek
- JUDr. Sedlá ek neví jestli by se nem lo najít jen do asné vyu ití nevyu itých prostor v M
- Starosta s touto my lenkou souhlasí.

V 18,15 hodin starosta jednání zastupitelstva obce ukon il.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce .10 konaného dne 15.3.2004 v Kulturním dom Bludov

Zastupitelstvo obce bere na v domí :

183/Z/04 – návrh prokuristky spole nosti Bludovit s.r.o., Ing. Bártové

Zastupitelstvo obce trvá :

184/Z/04 – na „Výzv k úhrad dluhu“ i na „ alob na úhradu nájemného“ v i spole nosti
Bludovit s.r.o.

Zastupitelstvo obce schvaluje :

185/Z/04 – ov ovatele zápisu PhDr. Stanislava Balíka a pana Oto Bösera

186/Z/04 – navr ený program jednání

Zastupitelstvo obce zru uje :

187/Z/04 – usnesení . 76/Z/03 z 30.6.2003 a usnesení . 181/Z/04 z 23.2.2004 a souhlasí
s podáním ádosti o výjimku z dota ních pravidel SF P ve smyslu financování akce „ OV a
kanalizace Bludov“ v pom ru 80% dotace a 20% vlastní zdroje investora , na SF P. Jeliko
ast Obce Bludov ve spole ném projektu „Zlep ení kvality vod horního povodí eky
Moravy“ je jednozna
podmín na vzdáním se práv obce k územnímu rozhodnutí a
stavebnímu povolení k dané investi ní akci, nemá Obec Bludov nadále zájem o ú ast v tomto
spole ném projektu.

Zapsal : Ing. Jan

Ov ovatelé :

aj

PhDr. Stanislav Balík

Ing. Jaroslav Balhar
místostarosta

Oto Böser

Ing. Pavel Ston
starosta

