Zápis z jednání zastupitelstva obce . 11 konaného dne 26. 4. 2004
v Kulturním dom Bludov

ítomni :

Ing. Pavel Ston, Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr. Stanislav Balík,
Ing. Karel Janí ek, 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. Franti ek B ezina

Program :

1) Úvod

2) Kontrola úkol

3) Zpráva o innosti rady obce

4) Zpráva o hospoda ení obce k 31.3.2004

5) Schválení ádostí na podpory z podp rných program obce na r.2004

6) Schválení ádostí ob an o p

ky z FRB na r.2004

7) Majetkoprávní zále itosti
a)

ádost pana Pavla Mat je o odprodej ásti pozemku

b)

ádost pana Josefa Pregeta o odprodej ásti pozemku

c)

ádost pana MartinaJaní ka o odprodej ásti pozemku

d)

ádosti o odprodeje pozemk na p. . 2076, p. . 2105, p. . 574/1 (PK) a p. . 574/4
(PK) – pozemky p iléhající k LLB (LLB, Lud k B ezina, MUDr. Pospí il)

e)

ádost VHZ a.s. umperk o p evod akcií

f)

ádost spole nosti Bludovit s.r.o.

g) vyú tování ceny tepla za rok 2003 – rozpo tová zm na

8) R zné
a) Schválení výsledku hospoda ení obce za rok 2003
b) Audit - p ezkoumání hospoda ení obce za r.2003
c) Zru ení obecn závazných vyhlá ek
d) Sdru ení cestovního ruchu umpersko - Jeseníky

Ad 1/ Úvod

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Pavel Ston v 17,15 hodin.
Omluvil nep ítomného Ing. Franti ka B ezinu a sd lil, e p ítomno je 14 len zastupitelstva
obce.
O po ízení zápisu po ádal Ing. Jana aje a jako ov ovatele navrhl Ing. Karla Janí ka a paní
Marii Znojovou. Nechal o tom hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje ov ovatele zápisu Ing. Karla Janí ka a paní Marii
Znojovou.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1

Starosta pak seznámil p ítomné s programem jednání, který byl uveden v podkladech a na
návrh Ing. aje doporu il slou it body 8a) a 8b). Poté nechal program jednání schválit.

Zastupitelstvo obce schvaluje navr ený program jednání.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 2) Kontrola úkol
Starosta sd lil, e rada obce se zabývala p ípravou jednání zastupitelstva a kontrolou úkol ze
zastupitelstva.

119/Z/03 – úkol, který trvá a byl zadán usnesením .73/Z/03 – provedení nezávislé kontroly
hospoda ení OLB s.r.o. a zpracování organiza ních a personálních opat ení
s cílem dosáhnout fungování spole nosti na dosa itelné podnikatelské úrovni.

Rada obce se zabývala tímto problémem a usnesla se na tomto prohlá ení :
1. Rada obce jako valná hromada konstatuje, e se zlep ila innost standardních
mechanizm ízení spole nosti a spole nost funguje na reáln dosa itelné
podnikatelské úrovni.
2. Mechanizmy, které zlep ily svoji innost jsou fungující dozor í rada a jednatelé, kte í
uvád jí v innost doporu ení dozor í rady.
3. Valná hromada se také pravideln schází a projednává zále itosti spole nosti.
4. Byl jmenován nový jednatel a komunikace i spolupráce mezi ob ma jednateli a mezi
nimi a dozor í radou i valnou hromadou se podstatn zlep ila.
5. Výsledkem t chto opat ení jsou lep í hospodá ské výsledky ne v minulosti. (viz
materiál porovnávající p edb né výsledky r.2003 s r. 2002).

Rada obce pova uje tímto úkol za spln ný.

179/Z/04 – p ipravit koncepci vyu ití areálu zahradnictví v . cílového stavu a etap
realizace
Rada obce vytipovala t i firmy, které OV P vyzval k vypracování návrhu na vyu ití
celého areálu zahradnictví v . cílového stavu a etap realizace.
Úkol je tedy pln n.

180/Z/04 – p edlo it na p tím ZO ádné podklady a variantní

ení týkající se trativodu

na pozemcích p. .798/1 a 798/2
Rada obce konstatuje, e trativod se týká spla kové i de ové vody. Trativod vede na p. .
798/1, kde je ukon en drená ním podmokem. V roce 1959 byla stavba povolena. Trativod
ak není zapsán v katastru nemovitostí.

Rada obce proto navrhuje toto variantní
chto pozemk :

ení týkající se stanovení podmínek prodeje

1. Pozemky prodat
-

obec musí vlo it b emeno do katastru nemovitostí

-

prodej o et it smlouvou o smlouv budoucí, ve které se kupující zavá e na
zakoupeném pozemku postavit a zkolaudovat rodinný domek do t í let od
podpisu smlouvy o smlouv budoucí.

-

navrhovaná kupní cena je 285 K /m2

2. Pozemky neprodávat do doby, ne se problém trativodu vy
kanalizace.

í výstavbou spla kové

182/Z/04 – p ipravit novelizaci OZV .2/2000 o po adavcích pro umis ování a výstavbu
reklamních tabulí
Rada obce navrhuje následující

ení:

-

zru it stávající obecn závaznou vyhlá ku .2/2000

-

schválit novou obecn závaznou vyhlá ku ve stejném zn ní, pouze v l.3 vypustit
podmínku, e podnikající osoby mají sídlo, provozovnu nebo trvalé bydli
v Bludov .

Diskuse :

-

JUDr. Sedlá ek – nesouhlasí s názorem rady obce, e úkol 119/Z/03 je spln n.
Prohlá ení, které rada vydala nemá naprosto ádný vztah k tomu, co bylo rad obce
ulo eno p vodním usnesením 73/Z/03. M la být provedena hloubková kontrola
hospoda ení a ne politické prohlá ení.

-

JUDr. Sedlá ek – se domnívá, e trativod spla kové vody na p. .798/1 nemohl být
zkolaudován ani v roce 1959

-

Pan Fousek z pléna vysv tluje, e spla kové vody jsou vedeny do t íkomorového
septiku a pak teprve odvád ny trativodem zakon eným podmokem.

-

JUDr. Sedlá ek s vysv tlením souhlasí, ale o septiku se zatím nikdy nemluvilo, m ní
to tedy situaci a doporu uje pozemky prodat poté, co bude vybudována kanalizace.

Starosta pak navrhl usnesení a nechal o n m hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje spln ní úkol .119/Z/03, .180/Z/04 a .182/Z/04.
Zastupitelstvo obce konstatuje, e úkol . 179/Z/04 je pr
pln n.
Hlasováno : pro 8 proti 5 zdr el se 1

Dále starosta navrhl usnesení týkající se prodeje a podmínek prodeje pozemk
798/1 a 798/2.

p. .

Ing. Janí ek p ipomn l, e pokud by si pozemky koupil majitel domu, který vypou tí vody
do trativodu, pak by tam nemuselo být b emeno.
Starosta nechal hlasovat o tom, e pozemky se nebudou prodávat do doby, ne se problém
trativodu vy í výstavbou spla kové kanalizace.

Hlasováno : pro 8 proti 3 zdr el se 3

Zastupitelstvo obce rozhodlo neprodávat pozemky p. .798/1 a 798/2 a do doby
vybudování spla kové kanalizace.

Hlasování o obecn závazné vyhlá ce 2/2000 odlo il starosta a k projednávání bodu 8c).

Ad 3) Zpráva o innosti rady obce

Starosta uvedl, e od posledního zasedání zastupitelstva obce se se la rada obce celkem na 4
jednáních. Na svých zasedáních ila rada p edev ím tyto otázky:

Projednala a jmenovala konkursní komisi pro výb rové ízení na editele M Bludov. V této
souvislosti rovn stanovila po adavky, které musí jednotliví uchaze i v konkursním ízení na
místo editele M spl ovat.

Majetkoprávní zále itosti

•

Rada obce se zabývala podrobn ádostmi o odprodeje pozemk , které uplatnily tyto
subjekty: LLB, B ezina Lud k, Pneucentrum Mat j, Josef Preget, Martin Janí ek.
Návrhy na ení p edkládá ke schválení dne nímu zasedání zastupitelstva obce.

•

•

•

Rada obce odsouhlasila pronájem pozemk Romanu en ákovi a Marii en ákové,
dále odsouhlasila pronájem nebytových prostor v DK za ú elem dal ího provozování
kosmetického salonu.
Rada obce projednala ádost VHZ, a.s. umperk o p evod formy akcií, kterých je
Obec Bludov vlastníkem a p edkládá návrh na schválení ádosti dne nímu zasedání
zastupitelstva obce..
Rada obce se zabývala ádostí spole nosti Bludovit, s.r.o. o pose kání s odstoupením
od smlouvy o pronájmu dobývacího prostoru s tím, e do 30.6. t.r. uhradí ve keré
svoje závazky v i obci, které vyplývají z neuhrazeného nájemného za dobývací
prostor.Rada obce zaujala k tomuto problému své stanovisko a p edkládá jej ke
schválení dne nímu zasedání zastupitelstva obce.

Smlouvy

Mimo jiné, schválila rada obce tyto d le it
•
•
•
•
•
•

í smlouvy:

Smlouvu o poskytování pravidelného servisu na udr ování ve keré výpo etní techniky
s ASI Mohelnice
Smlouvu s Agroprojektem Brno na vypracování p ehledu stavebních objekt a prací
pro plán pé e o krajinu
Smlouvu s RTS Brno o zaji ní ve ejné obchodní sout e na akci OV a kanalizace
Bludov
Smlouvu o poskytování lesnických slu eb v lesích obce Bludov a Smlouvu o dílo na
údr bu ve ejné zelen a ozele ovací práce se spole ností OLB
Smlouvu o dílo na úpravu bytové jednotky v Z
Smlouvu o dílo s firmou STEM, a.s. P erov na realizaci stavby ve ejné osv tlení
v lokalit Vl í d l.

Rada obce projednala výsledky Auditu hospoda ení obce za rok 2003 a spolu s materiály,
které zastupitelé obdr eli ji d íve, p edkládá tento audit a výsledek hospoda ení za rok 2003
zastupitelstvu obce ke schválení.
Rada obce projednala ve keré ádosti, které byly uplatn ny v rámci Podp rných program
obce na rok 2004, seznámila se záv ry jednotlivých komisí, které díl í ádosti
posuzovaly.Rada obce p ihlédla k záv m t chto komisí a zpracovala návrh na definitivní
odsouhlasení jednotlivých ádostí a p edkládá je ke schválení dne nímu zasedání
zastupitelstva obce.

Rada obce projednala ádosti ob an , kte í ádají o p ky z FRB pro rok 2004, p ihlédla ke
stanovisk m stavební komise a komise pro vyhodnocení ádostí o p ky z FRB a p edkládá
návrh na poskytnutí t chto p ek zastupitelstvu obce.

V ostatních zále itostech, které rada obce na svých zasedáních projednávala odkazuji na
zápisy z jednání rady obce, které jsou Vám, zastupitel m dávány k dispozici.

Diskuse :

-

Ing. Soural – se tá e kolik se bude platit firm RTS, která zaji uje ve ejnou sout na
dodavatele OV a kanalizace. Dále se tá e kdo stanovoval podmínky. Myslí e 400
mil. K ro ní obrat firmy je podmínka diskriminující, která vylou í ze sout e firmy
z blízkého okolí, kde je nezam stnanost dost vysoká.

-

Pan Horá ek – se ptá zda je v podmínkách zakotveno vyu ití místních zdroj nap .
dodávky písku z na í pískovny

-

Starosta odpov l, e podmínky byly stanoveny tak, aby se o akci ucházely firmy
ekonomicky silné, které by byly schopny p eklenout i na e p ípadné finan ní
problémy. Pokud jde o vyu ití místních zdroj bude toto zakomponováno do smlouvy
s vít znou firmou.

-

JUDr. Sedlá ek – se dotázal, zda je pravda, e firmy jako Ekozis jsou touto
podmínkou ze sout e vylou eny a zda to byl n jaký cíl.

-

Starosta odpov

-

Po krátké diskusi k tomuto problému se JUDr. Sedlá ek op t zeptal, zda stanovením
této podmínky byl zám r vylou it okolní firmy.

-

Starosta odpov

-

JUDr. Sedlá ek – se do adoval podrobností k uvedeným stavebním akcím, konkrétn
byt Z , ve ejné osv tlení koupali a úpravy na .p.69.

-

Starosta sd lil, e na doporu ení sociální komise a proto, e Z zatím nepot ebuje byt
v Z rozhodla rada o provedení jednoduché úpravy tak, e byt m e slou it dv ma
adatel m. Bude mít spole nou kuchy a soc. za ízení. Po ítá se s tím, e zde bude
ubytována paní Sm ková a dal í dle doporu ení soc. komise. Smlouvy budou na
dobu ur itou.

-

Paní Znojová up esnila, e jde o paní Sm kovou, která je v sou asné dob
ubytována v dom pro matky s d tmi v umperku, na její pobyt obec m sí
finan
p ispívá.

l, e zám r to jist nebyl.

l, e zám rem bylo vybrat ekonomicky silnou firmu.

-

PhDr. Balík – se tá e pro toto
rodinný d m.

í obec, kdy rodi e doty né vlastní v Bludov

-

Paní Znojová – odpovídá, e doty ná zde má trvalé bydli a má ádost o obecní byt,
tudí to í obec a soc. komise jako sociální p ípad. Pokud jde o uvoln ní tohoto bytu
v Z , po ítá se s tím, e se paní Sm ková p est huje do rekonstruovaného bytu
v .p. 69.

-

PhDr. Balík – se tá e zda se sní ily v uvedeném byt i stropy, nebo náklady na
vytáp ní byly tak vysoké, e nájemníci odtud odcházejí.

-

Místostarosta odpov

-

Starosta vyzval pana Fouska, aby objasnil akci VO koupali

-

Pan Fousek podrobn vysv tlil, e firma, která provádí kabelizaci nízkého nap tí nám
nabídla polo it do výkop i kabely VO a provést toto i v chatové oblasti.

-

Ing.Basler – se tá e jak daleko budou sto áry VO od sebe, zda to bude
edimenzováno jako na „Kostelním Vrchu“

-

Pan Fousek – odpov l, e je zpracován projekt dle platné normy, ale odpov
je vzdálenost nyní nem e.

-

JUDr. Sedlá ek – se tá e pro se toto nejd ív nep edlo ilo k vyjád ení stavební komisi

-

Pan Fousek –se ohradil, e v komisi to bylo u p ed dv ma roky

-

Ing. Soural- se tá e zda smlouva na údr bu zelen s OLB s.r.o. má i n jaký
harmonogram na údr bu zelen . Loni se v echna zele neudr ovala

-

Paní Balharová, která byla p ítomna, odpov la, e smlouva se d lala na základ
minulých let a ádné p ipomínky nem la. Zárove vyzvala zastupitele ke spolupráci
s tím, e pokud budou mít

-

Starosta pak objasnil akci rekonstrukce .p.69. Sd lil, e bylo po ádáno o dotace, ale
zatím bezvýsledn . Výb rové ízení prob hlo loni, ale firma, která byla vybrána by
letos asi nemohla dostát závazku, proto byla smlouva uzav ena s firmou Premier
Invest s.r.o., která byla na druhém míst .

-

Pan Böser – se ptá jak je

-

Pan Fousek – odpov
zaji n.

-

JUDr.Sedlá ek – se tá e zda se rekonstrukce d lá v jedné etap v celém rozsahu

-

Starosta odpov

l, e stropy sní it nelze.

t jaká

ena voda pro byty v .p.69.

l, e ze stávající studny, která je Jednoty a odb r je smluvn

l, e ano

-

Ing. Janí ek – se tá e kdo a kdy opraví díry v silnici na t .Adolfa Ka para (klub
chodc - sokolovna)

-

Starosta ekl, e díry se dosypávaly.

-

Pan Fousek sd lil, e to p ijde zaasfaltovat, ale termín neuvedl.

Pak nechal starosta hlasovat o zpráv .

Zastupitelstvo obce schvaluje p ednesenou zprávu o innosti rady obce.
Hlasováno : pro 8 proti 0 zdr el se 6

Ad 4) Zpráva o hospoda ení obce k 31.3.2004

Zprávu p ednesl starosta obce.
K 31.3.2004 inily rozpo tové p íjmy ve skute nosti 11496 tis. K , co p edstavuje cca 37 %
rozpo tovaných p íjm . Na tomto pozitivním vývoji se podílí jednak vy í pln ní v ech
da ových výnos , které s výjimkou dan z p íjm fyzických osob ze samotn výd le né
innosti, ve svém souhrnu p ekra ují alikvotní 25%ní podíl pln ní, jednak p ijetí neinvesti ní
dotace od kraj ve vý i 3 695 tis. K na kolství.
Výdaje rozpo tu ke stejnému datu vykázaly ve skute nosti vý i 9 164 tis. K , co p edstavuje
cca 29 % rozpo tovaných výdaj .
Za I. tvrtletí byly provedeny splátky bankovních úv

ve vý i 423 500,- K .

statek finan ních prost edk na ú tech obce inil k 31.3.2004 K 5 853 tis. (v etn z statku
z roku 2003 ve vý i 3 520 tis. K ).
Tento stav financí obce umo oval v pr hu prvého tvrtletí plynule a bez problém hradit
závazky obce v p edepsaných lh tách splatnosti.
Dal ím pozitivním jevem byla úhrada v hotovosti podstatné ásti pohledávky v i Bludovit,
s.r.o. ve vý i 550 845,- K .
Starosta pak nechal hlasovat. V pr

hu tení zprávy ode el pan Böser, který se omluvil.

(od této chvíle bylo p ítomno 13 len ZO)

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o hospoda ení obce ke dni 31.3.2004.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

Ad 5) Schválení ádostí na podpory z podp rných program obce na r.2004

Tento bod uvedl starosta.
Zastupitelstvo obce vyhlásilo na svém zasedání dne 23.2.2004 výb rové ízení na poskytnutí
podpor z podp rných program obce na rok 2004.. Celkem bylo podáno 40 ádostí, které byly
projednány v p íslu ných komisích s pat ným vyjád ením. Rada obce posoudila ádosti,
vzala v úvahu doporu ení komisí a s vlastním vyjád ením p edkládá ádosti zastupitelstvu
obce ke schválení. / viz. p ilo ené tabulky 1-5/

Diskuse :

-

Ing. Soural – p ipomn l, e antuka na h ti na odbíjenou by se m la asi hradit z jiné
polo ky rozpo tu ne z podp rných program

-

starosta doporu il, aby se to ji nem nilo

-

PhDr.Balík – navrhuje pový it pol. .1 na 82.400,- K

-

Ing. Janí ek – se tá e zda Bludov nka a Canzonetta zm nily z izovatele

Po krátké diskusi dal starosta hlasovat o návrhu PhDr. Balíka, zvý it pol. .1

Hlasováno : pro 7 proti 2 zdr el se 4
Návrh p ijat nebyl.

Poté se hlasovalo o podp rných programech pol. 1 – 30 jako celku tak, jak byly doporu eny
radou obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí podpor z podp rných program obce na
r.2004 dle doporu ení rady obce v tab. . 1, pol. 1-30.
Hlasováno : pro 12

proti 1

zdr el se 0

Dále se starosta dotázal, zda n kdo má p ipomínky k návrhu rady , která doporu ila ádosti
projednané komisí ivotního prost edí (tab. 2, pol.31 – 35).
Poté nechal hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí podpor z podp rných program obce na r.
2004 dle doporu ení rady obce v tab. .2 , pol. 31 – 35.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

Dále starosta uvedl, e sociální komise se zabývala pouze jednou ádostí . Je to ádost pana
Váni o finan ní podporu na úhradu poplatk za odpady.

-PhDr. Balík – vyjad uje nesouhlas s touto podporou a po aduje vysv tlení od soc.komise,

- paní Znojová – sociální komise podporuje rodiny s více d tmi
- Ing. Soural souhlasí s názorem PhDr. Balíka

Starosta nechal hlasovat o návrhu PhDr. Balíka zamítnout ádost pana Váni o podporu
s podp rných program na kompenzaci poplatk za odpady.

Hlasováno : pro 6 proti 3 zdr el se 4
Návrh p ijat nebyl.

Dále se hlasovalo o p vodním návrhu, který p edlo ila rada.
Hlasováno : pro 4 proti 6 zdr el se 3

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí podpory z podp rných program panu
Vá ovi.

Starosta pak sd lil, e stavební komise projednala 4 ádosti. Proto e tento titul nebyl
v rozpo tu finan
pokryt a ádosti nebyly ani jednozna
komisí doporu eny, pon vad
nebyly dolo eny pot ebné doklady, rada obce ádosti ke schválení nedoporu uje.

Diskuse :

-

pan Horá ek – uvedl, e ve stavební komisi se dohodlo, e sl. mídová zajistí
dopln ní chyb jících podklad od paní Musilové

-

Ing. Janí ek – p ipomn l, e Lap íkovi jsou v podobné situaci a navrhuje odlo it
rozhodnutí na dal í jednání zastupitelstva., aby adatelé, pokud jim bude vyhov no
mohli pracovat a nedopadlo to jak loni u Chiabod .

-

JUDr.Sedlá ek – uvedl, e zápis ze stavební komise je velmi stru ný a neobsahuje
le ité v ci, které tam zazn ly. Navrhuje také odlo it na p
.

Starosta pak nechal hlasovat o návrhu odlo it rozhodnutí na p

tí zasedání.

Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

Zastupitelstvo obce rozhodlo pro nedostatek podklad odlo it vyjád ení k ádostem
z podp rných program projednaných ve stavební komisi na své p tí zasedání.

Zastupitelstvo obce ukládá rad obce p ipravit ádné podklady na p

Ad 6) Schválení ádostí ob an o p

Starosta uvedl, e ádost o p
komise ve slo ení:

tí zasedání.

ky z FRB na r. 2004

ku si podali pouze dva ob ané z Bludova. ádosti projednala

Ing. Franti ek B ezina, p. David Horá ek, Ing. Milan Klime , p. Jan Fousek a sl. Gabriela
Svato ová. Ob ádosti byly doporu eny. /viz tabulka/.
Rada obce rovn

ob

ádosti doporu ila a p edkládá je zastupitelstvu obce ke schválení.

Vzhledem k tomu, e ádné dotazy nebyly, nechal starosta hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí p ek z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2004
paní Lence erné, Jana
ky 211, ve vý i 30.000,- K na obnovu fasády RD a paní
Milad Habichové, Nová D dina 11, ve vý i 70.000,- K na obnovu st echy RD.

Hlasováno : pro 13

proti0 zdr el se 0

Ad 7) Majetkoprávní zále itosti

a)

ádost pana Pavla Mat je o odprodej ásti pozemku

Firma Pneucentrum Mat j Bludov s.r.o. po ádala o odkoupení ásti pozemku p. . 2753/1
(p v. 1143/101PK) ozna ené v p ilo eném geometrickém plánu jako pozemek p. .
2753/11. Tato parcela (1143/101 PK) v ak není ve výlu ném vlastnictví obce Bludov, ale
v podílovém spoluvlastnictví obce Bludov a Ing. Karla Mornsteina.

K p ípadnému souhlasu obce Bludov s odprodejem p edm tného pozemku je t eba dolo it
souhlas spoluvlastníka Ing. Karla Mornsteina.

Rada obce na svém zasedání konaném ve dnech 22.3. a 25.3.2004 schválila zám r
odprodat pozemek za podmínky, e bude souhlasit i Ing. Mornstein s tím, e souhlas
druhého spoluvlastníka p edlo í adatel.
Souhlas Ing. Mornsteina byl p edlo en dne 22.4.2004.

K tomuto bodu dále starosta uvedl, e se dodate
zjistilo, e dolo ený GP u
neodpovídá skute nosti, nebo zde zasahují komplexní pozemkové úpravy. Parcely jsou
íslovány a na katastrálním ú ad je na nich dána plomba, to znamená, e prodej by
KÚ do katastru nezapsal, dokud nebudou právoplatné komplexní pozemkové úpravy.

Po krat í diskusi starosta navrhl odlo it rozhodnutí a do doby provedení pozemkových
úprav.

Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o ádosti Pneucentra Mat j Bludov s.r.o. o
odprodej ásti pozemku p. . 1143/101 (PK) ze dne 8.3.2004 a do doby provedení
pozemkových úprav.

b)

ádost pana Josefa Pregeta o odprodej ásti pozemku

Pan Josef Preget ádá o odkoupení pozemku p. . 1138/4 v k.ú. Bludov. Jedná se o malý
pozemek za jeho novostavbou.
Na tomto pozemku se nachází odvod ovací p íkop.

Rada obce schválila zám r odprodat pozemek panu Pregetovi s tím, e ve prosp ch obce
bude z ízeno v cné b emeno k odvod ovacímu p íkopu.

Po krátké diskusi nechal starosta hlasovat o usnesení, které JUDr. Sedlá ek doplnil o
specifikaci v cného b emene.
Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 1

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej obecního pozemku p. . 1138/4 za cenu 35,/m2 panu Josefu Pregetovi, Plk.Hlásného 718, Bludov s tím, e bude z ízeno v cné
emeno ve prosp ch obce Bludov, týkající se odvod ovacího p íkopu a spo ívající
v povinnosti vlastníka pozemku udr ovat na sv j náklad jeho funk nost.

c)

ádost pana MartinaJaní ka o odprodej ásti pozemku

Pan Janí ek ádá o odprodej podílu 1/4 p. . 1044.
Jedná se o podíl obce Bludov pod bytovkou .p. 593. Ostatní 3 vlastníci byt si ji své
podíly pozemku pod bytovkou odkoupili, zbývá pouze podíl pro pana Janí ka, který je
stále ve vlastnictví obce Bludov.
Rada obce schválila zám r tento podíl odprodat na svém zasedání konaném dne 22.3. a
25.3.2004

Po krátké diskusi p ednesl starosta návrh usnesení a nechal hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej obecního pozemku a to podíl ¼ p. .1044 za
cenu 35,- K / m2 panu Martinu Janí kovi.
Hlasováno : pro 9 proti 0 zdr el se 4

d)

ádosti o odprodeje pozemk na p. . 2076, p. . 2105, p. . 574/1 (PK) a p. . 574/4
(PK) – pozemky p iléhající k LLB (LLB, Ing. B ezina, MUDr. Pospí il)

Úvodem starosta uvedl jak vlastn do lo k zám ru odprodat tyto pozemky.

1)

pozemek p. . 2076

O odprodej tohoto pozemku po ádali:

a) Lud k B ezina
Pan Lud k B ezina po ádal o odprodej ásti tohoto pozemku ozna ené
v p ilo eném situa ním snímku. Geometrický plán s p esným vyty ením bude
zpracován, bude-li schválen odprodej dle ádosti pana B eziny.

b) MUDr. Zden k Pospí il
MUDr. Zden k Pospí il po ádal o odprodej celého tohoto pozemku.

2) pozemek p. . 2105

O odprodej tohoto pozemku po ádali:

a) Lud k B ezina
Pan Lud k B ezina po ádal o odprodej ásti tohoto pozemku ozna ené
v p ilo eném situa ním snímku. Geometrický plán s p esným vyty ením bude
zpracován, bude-li schválen odprodej dle ádosti pana B eziny.

b) LLB – lé ebné lázn Bludov s.r.o.
LLB – lé ebné lázn Bludov s.r.o. po ádaly o odprodej celého tohoto
pozemku.

c) MUDr. Zden k Pospí il
MUDr. Zden k Pospí il po ádal o odprodej celého tohoto pozemku.

3) pozemky p. . 574/1 (PK) a p. . 574/4 (PK) v . ve . osv tlení

O odprodej t chto pozemk po ádali:

a) LLB – lé ebné lázn Bludov s.r.o.
LLB – lé ebné lázn Bludov s.r.o. po ádaly o odprodej celých t chto pozemk .

b) MUDr. Zden k Pospí il
MUDr. Zden k Pospí il po ádal o odprodej celých t chto pozemk .

Od vodn ní ádostí jednotlivých adatel :

a) Lud k B ezina
Výsadba sadu pro odhlu ní pozemku pana B eziny, na kterém chce postavit RD,
kdy k hluku dochází díky nadm rnému provozu na komunikaci v blízkosti pozemku.

b) LLB – lé ebné lázn Bludov s.r.o.
p. . 574/1 (PK) a p. . 574/4 (PK) – p íjezd k lázním v . ve ejného osv tlení
p. . 2105 – pozemek p iléhající k pozemk m p. . 574/1 (PK) a p. 574/4 (PK), který
je pot ebný pro dal í rozvoj lázní.

c) MUDr. Zden k Pospí il

Citace z ádosti:

MUDr. Zden k Pospí il, Post elmov, podal dne 21.4.2004 ádost o odprodej následujících
pozemk :
a) pozemek p. . 2076 o vým e 1154 m2

b) pozemek p. . 2105 o vým e 25997 m2

c) pozemek p. . 574/1 (PK) o vým e 1990 m2 a pozemek p. . 574/4 (PK) o vým e 1308 m2

Ve zd vodn ní svého zám ru MUDr. Pospí il dále upozor uje na skute nost, e je
spolumajitelem pozemk 2231/5 a 2231/104 (Tónovská), na nich má obec zájem vybudovat
rybník. Nabízí své podíly obci ke sm
i odkoupení.

Starosta pak také uvedl, e se zú astnil jednání s editelem lázní i dal ími adateli.

Diskuse :

-

JUDr. Sedlá ek – uvedl, e zastupuje jako advokát Pospí ilovi v jejich restitu ním
sporu, ale necítí se podjatý, nebo p edem íká, e nebude hlasovat ve prosp ch
prodeje pozemk Pospí ilovým.

Myslí si, e obec by si dot ené pozemky m la ponechat na pozd

í dobu.

-

Pan B ezina z pléna ( adatel o pozemek) uvedl, e ádá jen malou ást a nevidí d vod
pro by se mu nemohlo vyhov t.

-

JUDr. Sedlá ek - upozornil na to, e asi v budoucnu bude p edepsána velikost
láze ských park a pozemky by k tomu mohly slou it. Navíc je zde dost diskutabilní
cena t chto pozemk .

-

Ing. Janí ek – upozornil na to, e ást pozemku, který chce koupit pan B ezina slou í
jako odvod ovací p íkop a nem lo by se na to zapomenout a it komplexn
s bývalým tokem Vitonína.

Starosta pak navrhl, aby se hlasovalo o tom e pozemky se neprodají ani LLB s.r.o. ani
MUDr. Pospí ilovi.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

Zastupitelstvo obce rozhodlo neprodávat pozemky p. . 574/1 (PK), p. . 574/4 (PK)
a p. . 2105 LLB – lé ebným lázním Bludov s.r.o. a pozemky p. . 574/1 (PK),
p. . 574/4 (PK), p. . 2105 a p. . 2076 MUDr. Zde ku Pospí ilovi.

Pak nechal starosta hlasovat o prodeji ásti pozemku p. . 2105 panu B ezinovi.

Hlasováno : pro 0 proti 6 zdr el se 7

Zastupitelstvo obce rozhodlo neprodávat ást pozemku p. . 2105 panu Lu ku
B ezinovi.

Starosta se pak dotázal pana B eziny, zda by m l zájem pouze o p íkop, p iléhající
k jeho parcele. Ten odpov

l , e ne a nemá zájem ani o pronájem..

Z tohoto d vodu se ji nehlasovalo o ádosti Lu ka B eziny o odprodej ásti p íkopu –
p. . 2076.

e)

ádost VHZ, a.s. o zm nu formy kmenových akcií obce Bludov z formy „na
majitele“ na formu „na jméno“

Starosta uvedl, e je p ilo en dopis, ve kterém VHZ, a.s. vysv tluje po adavek zm ny
formy akcií.

Pon vad nebyly dotazy, nechal starosta hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje, zm nu formy kmenových akcií spole nosti
Vodohospodá ská za ízení umperk, a.s. se sídlem Jílová 6 , 787 01 umperk, I
47674954, jejími je obec vlastníkem, z formy „na majitele“ na formu „na jméno“.

Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

f)

ádost spole nosti Bludovit, s.r.o. o prodlou ení termínu na úhradu dluhu

Starosta uvedl, e projednání tohoto bodu ji není aktuální, nebo dne ního dne do lo
k uhrazení pohledávky v celé vý i.

-

Ing. Basler se pak dotázal, zda se zavede n jaký kontrolní mechanizmus, aby se dalo
uhlídat mno ství vyt ené suroviny.

-

JUDr. Sedlá ek dodal, e ji v minulosti se o n em podobném uva ovalo

-

Starosta si to pozna il, jako p ipomínku

Zastupitelstvo obce bere na v domí, e pohledávka za spole ností Bludovit s.r.o. byla
26.4.2004 uhrazena v plné vý i.

g) Vyú tování ceny tepla za rok 2003 – rozpo tová zm na

Tento bod op t komentoval velmi podrobn starosta.
Spole nost OLB s.r.o. vypracovala v rámci vyú tování ceny tepla za rok 2003 výsledné
kalkulace ceny tepla na jednotlivé kotelny, které jsou ve vlastnictví obce a které na
základ smlouvy s obcí Bludov tato spole nost provozuje. Na základ výsledných
kalkulací cen tepla, které pregnantn vy íslují skute né náklady, které byly na výrobu
tepla v roce 2003 vynalo eny, je zapot ebí finan
vypo ádat zálohy na dodávky tepla,
které byly v i jednotlivým kotelnám v roce 2003 uplatn ny.
Výsledné kalkulace ceny tepla u kotelny Z byly nep ízniv ovlivn ny vysokými náklady,
vynalo enými na opravu kogenera ních jednotek v lo ském roce.
Vyú tované zálohy na teplo v roce 2003 tyto zvý ené náklady na teplo nepokryly.
Je proto nutné v rámci vyú tování skute ných náklad na cenu tepla za rok 2003 doplatit
ástku 482.215,- K .

Diskuse :

-

JUDr. Sedlá ek – myslí si, e celková ástka by m la být v rozpo tu rozd lena na
jednotlivé kotelny

Po krátké diskusi nechal starosta hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje vyú tování záloh na teplo v koteln Z , M a
kulturního domu rozpo tovou zm nou ve vý i 482.215,- K a bude zdrojov
pokryta z vymo ené ástky pohledávky obce v i spole nosti Bludovit, s.r.o.
Hlasováno : pro 10 proti 1 zdr el se 2

Ad 8) R zné

a) Schválení výsledku hospoda ení obce za rok 2003

Tento bod se slou il s bodem 8b a projednal spole

.

b) Audit - p ezkoumání hospoda ení obce za r.2003

Záv re ný ú et obce obdr eli lenové zastupitelstva dne 13.2.2004.

Dne 8.3.2004 obdr ela obec Zprávu o výsledcích p ezkoumání hospoda ení obce za
rok 2003 (audit) , která je podle § 17, odst.5, zákona .250/2000Sb. o rozpo tových
pravidlech územních rozpo
sou ástí záv re ného ú tu.

Audit provedl Krajský ú ad Olomouckého kraje , odd lení kontroly ve dnech 23. –
25.2.2004.
Záv re ný ú et obce byl zve ejn n dle zákona po dobu 15ti dn na ú ední desce.

Dle § 84, písm. c) zákona . 128/2000 Sb. o obcích (obecní z ízení), ve zn ní
pozd ích p edpis je schválení záv re ného ú tu obce vyhrazeno zastupitelstvu
obce. Rada obce tedy p edkládá Záv re ný ú et obce za rok 2003 v . zprávy o
výsledcích p ezkoumání hospoda ení obce ke schválení zastupitelstvu obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje Záv re ný ú et obce Bludov za rok 2003 v . zprávy
o výsledcích p ezkoumání hospoda ení obce.

Hlasováno :

pro 13 proti 0 zdr el se 0

c) Zru ení obecn závazných vyhlá ek

1. OZV .1/2004 O zru ení OZV o ochran

ivotního prost edí v obci Bludov

Obecn závazná vyhlá ka O ochran ivotního prost edí v obci Bludov ze dne
6.8.1991 a 14.6.1993 byla pozastavena dne 9.6.1999 p ednostou Okresního ú adu
umperk s tím, e má být zru ena. Zastupitelstvo obce ji zru ilo dne 28.6.1999
usnesením . 43/OZ/99 .
Ministerstvo vnitra R, odd lení dozoru umperk je v ak toho názoru, e ke zru ení
edm tné OZV vlastn nedo lo, proto e obecn závazná vyhlá ka se musí zru it zase
pouze obecn závaznou vyhlá kou. Doporu uje tedy, aby toto bylo provedeno
dodate .
Rada obce p edkládá návrh na zru ení zastupitelstvu obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje obecn závaznou vyhlá ku .1/2004 O zru ení OZV
o ochran ivotního prost edí v obci Bludov.

Hlasováno : pro 11 proti 1 zdr el se 1

2. OZV .2/2004 O zru ení OZV o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor

Tato vyhlá ka je platná od roku 1993 av ak neú inná nebo vyhlá ka . 585/1990 Sb.
o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, na jejím základ OZV byla
ijata, byla zru ena vyhlá kou .187/1995 Sb. Jako v p edchozím p ípad , dle názoru
MV R odd. dohledu by bylo vhodné pro po ádek p edm tnou OZV zru it.

Starosta nechal hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje obecn závaznou vyhlá ku .2/2004 O zru ení OZV
o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor.

Hlasováno : pro 13

proti 0 zdr el se 0

3. OZV .3/2004 O zru ení OZV o po adavcích pro umis ování a výstavbu reklamních,
informa ních a propaga ních za ízení na území obce Bludov ze dne 1.7.2000

Zru ení této vyhlá ky bylo projednáváno na zasedání zastupitelstva obce dne
23.2.2004.s tím záv rem, e bude nejvhodn í odlo it rozhodnutí na p tí zasedání a
do té doby p ipravit nový návrh ve smyslu stavebního ádu a projednat ho ve stavební
komisi. (viz. úkol . 182/Z/04)

Vzhledem k tomu, e se tato zále itost dostala k ení a na Krajský ú ad
Olomouckého kraje k vedoucí odd lení legislativy a dozoru, obdr el starosta obce
výzvu, abychom p edm tnou vyhlá ku p edlo ili ke kontrole. Pon vad je nesporné,
e vyhlá ka je v rozporu se zákonem, budeme pak následn vyzváni k jejímu zru ení.

Rada obce navrhla variantní

ení.

Diskuse :

-

PhDr. Balík – navrhuje p ijat novou, ve které se zárove zru í stará.

-

JUDr. Sedlá ek – p ipomíná, e není vyjasn no jak má nová vypadat.

Po krátké diskusi se do lo k záv ru, je lep í ponechat starou do doby ne bude
ipravena nová.

Starosta nechal hlasovat o tom, e se odlo í zru ení stávající vyhlá ky a p ipraví se
nová – návrh JUDr. Sedlá ka.
Hlasováno : pro 5 proti 4 zdr el se 4
Návrh p ijat nebyl.

-

Ing. Janí ek – p ipomn l, e ádná vyhlá ka nevy

í staré problémy

Starosta pak nechal hlasovat o návrhu PhDr. Balíka - zru it stávající OZV.

Hlasováno : pro 7 proti 5 zdr el se 1
Návrh p ijat nebyl.

d) Sdru ení cestovního ruchu umpersko - Jeseníky

Zejména pro ú ely vytvo ení územních, organiza ních, kulturních, sportovních a
materiáln finan ních podmínek pro napomáhání rozvoje cestovního ruchu v regionu
umpersko – Jeseníky bylo zalo eno toto volné a dobrovolné Sdru ení. Stanovy tohoto
Sdru ení jsou k nahlédnutí na OÚ.
Toto sdru ení by m lo napomáhat financování konkrétních projekt rozvoje cestovního
ruchu v katastrech obcí ve Sdru ení sdru ených nebo i projekty katastry jednotlivých obcí
esahujících. P jde p edev ím o financování s podporou strukturálních fond EU, ale i
ostatních dota ních titul MMR nebo kraje.

lenství ve Sdru ení p edpokládá úhradu lenského p ísp vku ve vý i 2 K na obyvatele a
rok

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby obec Bludov podala „P ihlá ku do Sdru ení
cestovního ruchu umpersko – Jeseníky“ a aby obec uhradila lenský p ísp vek do
Sdru ení ve vý i 2 K na obyvatele za rok (stav k 1.1.).
Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 1

Diskuse :

-

Ing. Soural – se dotazuje zda budou u Z retardery a jestli bylo provedeno
vyhodnocení plateb za odpady v roce 2004

-

PhDr. Balík – zve p ítomné na kladení v nc u pomníku padlých na 7.5. 2004

-

Paní Znojová – má p ipomínku k pr hu pouti. Podle jejího názoru malby na
atrakcích nejsou vhodné pro d ti a hudební repertoár u v bec ne.

-

JUDr. Sedlá ek – podal informaci o sdru ení Hanu ovicko a umpersko

-

Ing. Janí ek – upozornil na to, e v okolí lázní je stavební uzáv ra a pokud ví bude se
brzy pokládat základní kámen kapli ky

Ve 20,40 hod. starosta jednání zastupitelstva obce ukon il.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce . 11 konaného dne 26.4.2004
v Kulturním dom Bludov

Zastupitelstvo obce bere na v domí:
188/Z/04 – e pohledávka za spole ností Bludovit s.r.o. byla uhrazena dne 26.04.2004 v plné
vý i

Zastupitelstvo obce souhlasí:
189/Z/04 - s tím, aby obec Bludov podala „P ihlá ku do Sdru ení cestovního ruchu
umpersko – Jeseníky“ a aby obec uhradila lenský p ísp vek do Sdru ení ve vý i
2 K na obyvatele za rok (stav k 1.1.)

Zastupitelstvo obce schvaluje:
190/Z/04 – ov ovatele zápisu paní Marii Znojovou a Ing. Karla Janí ka
191/Z/04 – navr ený program jednání
192/Z/04 – spln ní úkol

. 119/Z/03, . 180/Z/04 a 182/Z/04

193/Z/04 – p ednesenou zprávu o innosti rady obce
194/Z/04 – zprávu o hospoda ení obce k 31.3.2004
195/Z/04 – poskytnutí podpor z podp rných program obce na rok 2004 dle doporu ení rady
obce v tabulce . 1, pol. 1-30
196/Z/04 - poskytnutí podpor z podp rných program obce na rok 2004 dle doporu ení rady
obce v tabulce . 2, pol. 31-35
197/Z/04 - poskytnutí p

ek z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2004 paní Lence erné, Jana

ky 211, ve vý i 30.000,- K na obnovu fasády RD a paní Milad Habichové,
Nová D dina 11, ve vý i 70.000,- K na obnovu st echy RD
198/Z/04 - odprodej obecního pozemku p. . 1138/4 za cenu 35,- K /m2 panu Josefu
Pregetovi ml., Plk.Hlásného 718, Bludov s tím, e bude z ízeno v cné b emeno ve
prosp ch obce Bludov, týkající se odvod ovacího p íkopu a spo ívající
v povinnosti vlastníka pozemku udr ovat na sv j náklad jeho funk nost
199/Z/04 – odprodej obecního pozemku, a to podíl ¼ p. . 1044 panu Martinu Janí kovi,
Láze ská 593, Bludov, za cenu 35,-K /m2
200/Z/04 - zm nu formy kmenových akcií spole nosti Vodohospodá ská za ízení umperk,
a.s. se sídlem Jílová 6 , 787 01 umperk, I 47674954, jejími je obec vlastníkem,
z formy „na majitele“ na formu „na jméno“
201/Z/04 - vyú tování záloh na teplo v koteln Z , M a kulturního domu rozpo tovou
zm nou ve vý i 482.215,- K a bude zdrojov pokryta z vymo ené ástky
pohledávky obce v i spole nosti Bludovit, s.r.o.
202/Z/04 – Záv re ný ú et obce ze rok 2003 v . zprávy o výsledcích p ezkoumání
hospoda ení obce
203/Z/04 – obecn závaznou vyhlá ku .1/2004 o zru ení OZV o ochran

ivotního prost edí

v obci Bludov
204/Z/04 – obecn závaznou vyhlá ku . 2/2004 o zru ení OZV o cenové regulaci nájemného
z nebytových prostor

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
205/Z/04 – poskytnutí podpory z podp rných program panu Ing. Václavu Vá ovi

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

206/Z/04 – neprodávat pozemky p. . 798/1 a 798/2 a do doby vybudování spla kové
kanalizace
207/Z/04 – pro nedostatek podklad odlo it vyjád ení k ádostem z podp rných program
projednaných ve stavební komisi na své p tí zasedání
208/Z/04 - neprodávat pozemky p. . 574/1 (PK), p. . 574/4 (PK) a p. . 2105 LLB – lé ebným
lázním Bludov s.r.o. a pozemky p. . 574/1 (PK), p. . 574/4 (PK), p. . 2105 a
p. . 2076 MUDr. Zde ku Pospí ilovi.
209/Z/04 - neprodávat ást pozemku p. . 2105 panu Lu ku B ezinovi

Zastupitelstvo obce konstatuje:
210/Z/04 – e úkol . 179/Z/04 je pr

pln n

Zastupitelstvo obce odkládá:
211/Z/04 - rozhodnutí o ádosti Pneucentra Mat j Bludov s.r.o. o odprodej ásti pozemku
p. . 1143/101 (PK) ze dne 8.3.2004 a do doby provedení pozemkových úprav

Zastupitelstvo obce ukládá:
212/Z/04 – rad obce p ipravit ádné podklady pro rozhodnutí o ádostech o poskytnutí
podpor z podp rných program obce projednaných ve stavební komisi
Termín: p tí zasedání ZO

Zodpovídá: Ing. Ston

Zapisovatel: Ing. Jan aj

Ov ovatelé:

Marie Znojová

Ing. Karel Janí ek

Jind ich Mat j

Ing. Pavel Ston

radní

starosta

