Zápis z jednání zastupitelstva obce . 12 konaného dne 25. 6. 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) Ud lení pam tního listu paní Marii Tiché

3) Kontrola úkol – 179/Z/04 a 212/Z/04

4) Zpráva o innosti rady obce od 26.4.2004

5) Zpráva o hospoda ení obce k 31.5.2004

6) Rozpo tové zm ny

7) Zru ení OZV . 2/ 2000

8) Schválení delegáta obce na valnou hromadu VHZ a.s. umperk

9) Odm ny neuvoln ným len m zastupitelstva obce

10)

Ad1/

zné

Úvod

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Pavel Ston v 17:10 hodin.
Omluvil nep ítomného Ing. Franti ka B ezinu a sd lil, e p ítomno je 13 len zastupitelstva
obce.
O po ízení zápisu po ádal Ing. Jana aje a jako ov ovatele navrhl MVDr. Josefa Hlásného,
CSc. a Petra védu. Nechal o tom hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje ov ovatele zápisu MVDr. Josefa Hlásného CSc. a Petra
védu.
Hlasováno : pro 11 proti 0 zdr el se 2

Starosta pak seznámil p ítomné s programem jednání, který byl uveden v podkladech a navrhl
doplnit ho hned v úvodu o bod ud lení pam tního listu paní Marii Tiché. Poté nechal program
jednání schválit.

Zastupitelstvo obce schvaluje navr ený program jednání.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

Ad2/ ud lení pam tního listu paní Marii Tiché

Starosta sd lil, e paní Marie Tichá odchází od 1.7.2004 do starobního d chodu a navrhuje,
aby jí byl ud len za dlouholetou práci a zásluhy o rozvoj mate ské koly, pam tní list obce
Bludov.
Nechal o tomto návrhu hlasovat.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

Zastupitelstvo obce ud luje paní Marii Tiché pam tní list obce Bludov, za její
dlouholetou práci a zásluhy o rozvoj mate ské koly.

Poté starosta p edal pam tní list spolu s v cným darem p ítomné paní Marii Tiché.

Starosta pak oznámil, e byla na základ výb rového ízení jmenována od 1.7.2004
editelkou mate ské koly paní Miroslava Kulhajová a p edal jí jmenovací dekret.

Ad 3/

Kontrola úkol

Úkol .179/Z/04

Starosta uvedl, e úkol se týká vypracování studie, která má it prostor p ed oran erií a
prostor zahrady pod cestou. Odvolal se p itom na p ilo ený materiál zpracovaný paní
Tolarovou. Podotkl, e nabídku p edlo ila firma Ing. Kube a. Jednání s ní se osobn ú astnil
a podle jeho soudu je to firma, která by vyhovovala na im po adavk m. Mimo ni byly
osloveny dal í firmy, které na výzvu konkrétn nereagovaly.
Úkol tedy je rozpracovaný a bude se na n m pokra ovat.

Úkol .212/Z/04

Tento úkol se týká nedo

ené problematiky podp rných program v oblasti stavební.

Odvolal se dále na zpracovaný materiál sle nou mídovou, ze kterého vyplývá toto:

- obecní ú ad m l zajistit dopln ní podklad pro posouzení p ísp vku
na stavby v ochranném pásmu kulturních památek „Horní konec“
u ádosti k RD .p. 118 – p. Musilová a .p. 269 – man elé Lap íkovi.

adatelce paní Markét Musilové se navrhuje poskytnutí ástky 20.000,- K . Stavebník
nedolo il rozdíl náklad vyvolaných po adavky státní památkové pé e. Projekt byl ji
realizován. ástku doporu ujeme z d vodu, e stavební práce byly provedeny tak,
e p ispívají k zachování kulturního d dictví obcí pro dal í generace v souladu s po adavky
státní památkové pé e a jsou z etele hodné.

.p. 269 – adatelé man elé Lap íkovi ádost dne 21.6.2004 doplnili.

Byly podány dv

1.)

íst

ádosti:

ek : rozdíl náklad na provedení p íst

ku je v materiálových nákladech

13. 650, - K .
Stavební komise nedoporu ila

ísp vek na stavbu p íst

ku.

2.) vybudování oplocení: rozdíl náklad na provedení d ev ného oplocení místo drát ného
oplocení mezi parcelami . 556 a 558/2 je v polo kách materiálu 1.990,- K .
Stavební komise p ísp vek doporu ila. OV P navrhuje poskytnutí p ísp vku ve vý i
1.000,- K .

V sou asné dob nebylo rozd leno z výdaj stanovených rozpo tem obce na PPO
cca 67.000,- K .

Diskuse :

-

Ing. Janí ek se domnívá, e Lap íkovi by m li dostat v

í p ísp vek ne 1.000,- K ,

pon vad se jedná o památkovou zónu
-

JUDr. Sedlá ek si nemyslí, e v památkové zón by m li být zachovány v echny
stavby. Po posledním jednání zastupitelstva obce v ak stavební komise poskytnutí
ísp vku pro Lap íkovi ne ila

-

pan Horá ek potvrzuje, e komise toto ne

-

pan Bank, p edseda stavební komise, potvrzuje, e komise skute

-

PhDr. Balík se tá e jak se do lo k ástce 20.000,- K pro paní Musilovou

-

pan Mat j podotýká, e pokud si n kdo o n co ádá, m l by v e ádn dolo it a ne,
aby obecní ú ad musel lidi upomínat a vymáhat z nich doklady, aby se jim mohlo n co
isp t

ila a ani nebyla svolána
nezasedala

-

JUDr. Sedlá ek si myslí, e stavební odbor by m l dbát o vzhled obce a lidem, kte í o
co ádají by m l pomáhat s vy ízením ádostí

-

pan Horá ek si myslí, e by m lo být cílem v ech, aby se pomohlo jak adatel m, tak
vzhledu obce.

Starosta pak navrhl, aby se rozhodlo pouze o p ísp vku pro paní Musilovou s tím, e ádost
Lap íkových se bude it pozd ji.
O návrhu nechal hlasovat.

ZO schvaluje poskytnutí p ísp vku z podp rných program obce pro rok 2004 paní
Markét Musilové, Jana
ky 905, Bludov, ve vý i 20.000,- K na opravy RD .p. 118,
Bludov.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

Ad 4/

Zpráva o innosti rady obce

Zprávu p ednesl Ing. Balhar. B hem tení se dostavil pan Böser.

Rada obce se od posledního konání zastupitelstva 26.4.04 se la na dvou ádných zasedáních
(tato zasedání prob hla v dy ve dnou dnech).
Rada obce se pravideln zabývala vývojem hospoda ení obce. Projednávala odchylky
skute ného pln ní jednotlivých polo ek hospoda ení obce ve vazb na platný rozpo et obce.
V této souvislosti reagovala RO rovn na nov vzniklé pot eby a na základ jejich posouzení
ipravila návrh rozpo tových zm n. (viz. samostatný bod programu).

V rámci majetkoprávních zále itostí se rada obce zabývala

ením této problematiky:

•
•

•
•
•
•

projednala a rozhodla o odli nostech ve smlouvách o nájmu hrobových míst u pana
Vladislava Riedla, Ing. Ji ího Pavlíka, Ji ího Sná ela a Alfréda Sládka
ipravila a projednala smlouvu o pronájmu staré kotelny Z s OLB, s.r.o. a v té
souvislosti rovn smlouvu o pronájmu obecního pozemku k provozování
volejbalového h
s TJ Sokol Bludov
projednala a odsouhlasila smlouvu o pronájmu upraveného bytu v Z paní Sm kové
a paní Hándlové (v souladu s doporu ením sociální komise)
projednala a schválila smlouvy na darování vy azeného majetku obce s TJ Sokol
Bludov, se Z Bludov a s OLB, s.r.o. Bludov
projednala s nájemkyní koupali problematiku náklad souvisejících s nadcházející
letní sezónou a odsouhlasila drobné úpravy nájemní smlouvy na provoz koupali
Rada obce projednala v zájmu ení dlouhodob neut ené situace v majetkových
pom rech (pozemky) v chatové oblasti mo nou sm nu pozemk , jako i po adavky
kterých chata na dokoupení pozemk , které bezprost edn souvisí s jejich
chatami. P íslu né materiály zve ejnila na ú ední desce a poté je p edlo í k rozhodnutí
zastupitelstvu obce.

V rámci stavebních zále itostí se rada obce zabývala
•
•

•

•
•

•

•

ením problematiky:

dodate ného odv trání byt na Ol ankách, které vyplynulo ze záv
revizní zprávy.
Realizací tohoto opat ení pov ila rada obce firmu Premiér invest s.r.o.
rada obce projednala záv ry komise, která posuzovala nabídky na realizaci opravy M
– ásti zdravoinstalace a pov ila starostu, aby podepsal smlouvu o dílo na tuto
zakázku s firmou Petr Hudec – topení, voda, plyn
rada obce posoudila situaci, která vyplynula z dokon ovacích prací na bývalém
objektu „Konzumu“, který rekonstruuje jako sv j majetek pan Nimrichtr. Ve vazb na
stávající vlastnictví k jednotlivým pozemk m rozhodla rada obce o posunu místní
komunikace blí e k plotu kostela, aby mohla být zachována po adovaná e vozovky
a vozovka byla p itom situována mimo soukromý pozemek. Dále rada obce rozhodla,
e nov vzniklá vozovka bude slou it k jednosm rnému provozu
na základ provedených rozbor vzork vody ze studní v oblasti Vl ího dolu (vzorky
nebyly pozitivní) rozhodla rada obce provést neprodlen dezinfekci obou studní
rada obce se zabývala záv ry výb rové komise na dodavatele I.etapy chodníku mezi
a Nealko Bludov. Rada obce vybrala jako nejvýhodn í nabídku firmu EKOZIS
Záb eh a pov ila starostu uzav ením smlouvy s touto firmou

rada obce byla seznámena starostou s tím, e prob hlo u firmy RTS Brno otevírání
obálek ú astník p ihlá ených do ve ejné sout e na akci OV a kanalizace
Bludov.Vstupní podmínky do sout e splnily tyto firmy: Ingstav Ostrava, a.s.,
Strabag, a.s. Praha, SKANSKA CZ Brno s.r.o., HOCHTIEF VSB, a.s. Praha a
Sdru ení uchaze DIS s.r.o. Brno a ESOX s.r.o. Brno
rada obce se seznámila a projednala ádost ing. ulpíka o p evod obecního pozemku
do vlastnictví ing. ulpíka v lokalit Kordasova jezu. Ing. ulpík by se zavázal

•

vybudovat v dané lokalit na vlastní náklady s vyu itím dotací rybník. RO po aduje
v této souvislosti dopln ní bli í specifikace rybníka a jeho budoucí vyu ití
rada obce se opakovan zabývala problematikou výstavby obecních byt v objektu
severního k ídla M . Rada obce p ijala zám r vybudovat 16 bytových jednotek v dané
lokalit za p edpokladu vyu ití dotací. Mo né dotace jsou 550 tis. K na byt na
nájemní bydlení pro p íjmov vymezené osoby do 1,8 ivotního minima nebo dotace
ve vý i 320 tis. K na byt u nájemného bydlení osob bez omezení jejich p íjmové
hranice.

Na základ neustálých p ipomínek ob an k problematice plateb za svoz komunálního
odpadu ulo ila rada obce ekonomicko správnímu odboru p ipravit návrh novelizace OZV,
který by vzal v úvahu sní ení poplatku dal ích osob u více lenných dvougenera ních rodin a
osvobození od poplatku osob, které dolo í, e platí a produkují odpad mimo trvalé bydli
v Bludov . OV P pak rada obce ulo ila provést analýzu náklad a výnos z odpadového
hospoda ení obce za rok 2003 a za 1. pololetí 2004 s tím, e bude p edlo en návrh rozpo tu
hospoda ení s odpady v roce 2005 v etn návrhu vý e poplatku za svoz odpadu, která by m l
být vybírán od ob an .

Na základ uskute ného výb rového ízení na pozici editele M Bludov jmenovala rada
obce do funkce editelky M Bludov paní Miroslavu Kulhajovou.

V ostatních podrobnostech, které na svých zasedáních rada obce projednávala, odkázal
místostarosta na zápisy z rady obce, které jsou mezi zastupitele distribuovány dohodnutým
zp sobem.

Diskuse :

-

JUDr. Sedlá ek se dotázal na problémy s pozemky v chatové oblasti

-

starosta k tomuto podal ob írné vysv tlení

-

JUDr. Sedlá ek se p imlouvá za vybudování odstavné plochy pro parkování aut
v chatové oblasti

-

JUDr. Sedlá ek se dotázal na pronájem lesa

-

starosta odpov

l, e to souvisí s plátcovstvím DPH, ale zatím k pronájmu nedojde

-

JUDr. Sedlá ek se tá e, zda u byla podána dota ní ádost na park a o jaký objem se
jedná

-

starosta odpov l, e je na projednání u Ing. Mornstein-Zierotína. Bude se jednat o
dotaci 80% a 20% zaplatí pouze obec, proto e park je ve ejn p ístupný

-

JUDr. Sedlá ek upozor uje v souvislosti se zastavující studií za h bitovem na
ochranné pásmo kolem h bitova. Domnívá se, e by se mohl vykoupit ur itý pás a
vysadit tam lesík, který by odd lil rodinné domy od h bitova

-

starosta odpov

-

pan Bank se tázal zda se nedala

-

starosta odpov

-

pan Horá ek se tá e na výstavbu chodníku v Nové D din

-

starosta odv til, e stavební povolení bude nejpozd ji do konce srpna a s výstavbou se
po ítá letos

-

Ing. Janí ek sd lil následující :

l, e o tomto problému ví a bude se jist

it.

it cesta pod kostelem jinak. Je dost úzká

l, e toto bylo vlastn jediné

ení

v souvislosti s upozorn ním na ulo ení doklad do v e kostela dostal od starosty
odpov , ve které byl ozna en za cenzora. Tím v ak necht l nikdy být. To, e nebyl
pozván k ukládání doklad do v e pokládá za znemo ní výkonu funkce lena
zastupitelstva obce.
Dále se mu nelíbí odpov

, kterou dostali od rady obce zahrádká i, ve které se pí e, e

odpov dnost za výstavu nesou oni jako po adatelé
Dále se cítí po kozen jako zastupitel tím, e nebyl p izván k ulo ení ostatk
etného ob ana Bludova, pana Dr.B eziny
-

Ing. Balhar podal vysv tlení, e bylo zalo eno sdru ení ob an , kte í m li na starosti
rekonstrukci v e

-

starosta reagoval na výtku, e ing. Janí ka nazval cenzorem tak, e toto vyvrátil

-

PhDr. Balík potvrdil starostova slova a uvedl, e ing. Janí ek necitoval p esn to, co
bylo uvedeno v tisku. Sou asn vysv tlil, e p evezení ostatk PhDr. Jana B eziny do
Bludova bylo soukromou rodinnou zále itostí, kterou bylo spln no jeho poslední
ání, a nevidí d vod, pro by na ni m l být zván ing. Janí ek jako len zastupitelstva
obce

-

po krátké vým
zprávu.

názor starosta diskusi ukon il a nechal schválit p ednesenou

Zastupitelstvo obce schvaluje
ednesenou zprávu o innosti rady obce od
26.4.2004.
Hlasováno : pro 11 proti 1 zdr el se 2 (p ítomno 14)

Ad 5/ Zpráva o hospoda ení obce k 31.5.2004

Starosta sd lil, e stav hospoda ení s finan ními prost edky obecního rozpo tu k 31.5.2004 je
uspokojivý. Rozhodující da ové p íjmy obce jsou ve skute nosti pln ny lépe, ne iní jejich
alikvotní podíl na dané ásti roku. Toto je spolu s vymo enou pohledávkou Bludovit, s.r.o.
(p íjem 1,6 mil. K , se kterým rozpo et nepo ítal) hlavním d vodem vy ího pln ní
celkových rozpo tových p íjm . Absolutní vý e rozpo tových p íjm ke konci m síce kv tna
iní 19 019 tis. K , co p edstavuje 54 % pln ní ro ních p íjm .
erpání výdaj probíhá v souladu se schváleným rozpo tem. K 31.5.2004 inily skute né
výdaje ástku 16 429 tis. K , co p edstavuje 47 % pln ní ro ních výdaj .
statek finan ních prost edk obce na ú tech pen ních ústav

inil k 31.5.2004

6 111 tis. K . Dostate ná zásoba pen ních prost edk na ú tech obce umo ovala
v dosavadním pr hu roku b
hradit závazky obce ve lh tách splatnosti, jako i dostát
smluvním závazk m v p edepsaných termínech.

Dotazy ádné nebyly, starosta tedy nechal hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje p edlo enou zprávu o hospoda ení obce ke dni 31.5.2004.

Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 6/ Rozpo tové zm ny

Starosta uvedl, e rada obce projednala a p edkládá zastupitelstvu obce ke schválení uvedené
rozpo tové zm ny. Podrobn okomentoval p edlo ený návrh a mimo jiné ekl, e
návrh rozpo tových zm n mimo jiné reaguje na situaci, kdy obec po ádala o dotace
z Programu a obnovy venkova a sou asn i o dotace z program MMR. Obec obdr ela
k dne nímu dni zamítavé stanovisko z Programu obnovy venkova a z MMR díl í zamítavé
stanovisko s tím, e v první vln rozhodování nem lo MMR dostatek finan ních prost edk .

Zm ny proti rozpo tu:

Navý ení p íjm

navý ení výdaj

a) úpravy dle skute nosti

38 400

za hrobová místa

17 000

z prodeje majetku

3 000

sank ní platby

3 600

soudní poplatky

1 000

p íjem z pronájmu movitých v cí

1 000

SDH za elekt inu
54 000

62 736
296 464
1 203 883

neinvesti ní náklady na áky – umperk
Bludovit – poplatek z vydobyté suroviny
Bludovit – nájemné 2004
Bludovit – nájemné minulých let ( ást ji v RO)

b) úpravy navrhované

úspora výdaj

navý ení výdaj

905 000

„Kostelní vrch“ – komunikace
430 000

TVRD „V Potokách“ – komunikace, chodník

530 000

chodník Z – Nealko – I.etapa

7 000
21 000

roz ení vodovodních ad – Vitonín
TVRD „Kostelní vrch“ – de ová kanalizace

61 000
356 000

rekonstrukce ZTI M
rekonstrukce kolního h

Z

660 000

rekonstrukce .69, OV, kanalizace

247 000

VO Vl í d l

625 000

TVRD „V Potokách“ – VO + MR

105 000

turistická odpo ívadla

412 000

oprava most

36 000

oplocení spodního zahradnictví – úspora

100 000

ul. erotínova – úprava kolem studny
37 000

200 000
1 000 000
300 000

dodate né odv trání Ol anek – revize

pé e o obecní zele (navý ení na 19% DPH)
vytáp ní Z –

ení havarijního stavu (nové kotle)

navý ení PD (v tom projekt nových byt v M )

15 000

dru ba s Lehotou pod Vtá níkom

40 000

softwarové vybavení (PROFI data, antivir. progr.)

45 000

p íst

ek volejbalové h

13 000

mimo kolní aktivity Z – doporu ení Rady Z

201 917

platy zam stnanc m v pracovním pom ru

500 000

p

ka z FRB (na rekonstrukci .69)

Diskuse :

-

Ing. Soural se tázal zda na akci rekonstrukce byt na .p.69 dojde je

-

starosta odpov

-

Ing. Basler se ptá zda by bylo mo né dát peníze n jak mimo vyrovnaný rozpo et na
zvlá tní ú et a pozd ji je pou ít na OV a kanalizaci

-

JUDr. Sedlá ek íká, e je mo né neza adit do výdaj v echny peníze a neutratit je

-

starosta podrobn tento problém vysv tlil

-

starosta dále komentoval rekonstrukci kotelny v základní kole

-

Ing. Janí ek se dotázal, zda stavebníci v ul. Za kolou v dí o tom, e z rozpo tu se
vy adí komunikace a dále pro se navy uje polo ka TVRD V Potokách

-

starosta odpov
dotace

-

JUDr. Sedlá ek navrhuje, aby byla na opravu most v rozpo tu n jaká ástka cca 150
tis. K zachována

-

JUDr. Sedlá ek dále navrhuje, aby se pokra ovalo v projektování sportovního areálu
uZ

-

starosta odpov

-

Ing. Janí ek p ipomn l, e by starosta m l informovat zastupitelstvo obce o
kontaktech, které obec má s jinými obcemi.

-

Starosta pak podrobn popsal jak se obnovily dru ební vztahy s obcí Lehota pod
Vtá nikom.

l, e ne. P

k navý ení

ka z FRB u je v tom zahrnuta

l, e to je jediná cesta k tomu, aby se nemusela na TVRD vracet

l, e v rozpo tu v polo ce projekty na to peníze jsou

Starosta poté formuloval pozm ovací návrhy takto :

1. na stran p íjm zvý it polo ku p íjem z DPH o 150.000,- K
2. na stran výdaj v polo ce oprava most nechat 150.000,- K .

Poté nechal hlasovat o rozpo tových zm nách tak, jak byly p edlo eny v podkladových
materiálech v etn vý e uvedených pozm ovacích návrh .

Zastupitelstvo obce schvaluje navr ené rozpo tové zm ny v . pozm ovacích návrh
1. na stran p íjm zvý it polo ku p íjem z DPH o 150.000,- K
2. na stran výdaj v polo ce oprava most nechat 150.000,- K (p íloha .1).

Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 7/

Zru ení OZV . 2/2000

Místostarosta uvedl, e Ministerstvo vnitra R, odbor místní správy, odd lení dozoru,
kontaktní místo umperk provedlo kontrolu obecn závazných vyhlá ek obce a
doporu ilo zru it OZV . 2/2000 o po adavcích pro umís ování a výstavbu
reklamních, informa ních a propaga ních za ízení na území obce Bludov. Toto
písemné sd lení zaslali obci v lednu leto ního roku.
Touto problematikou se zastupitelstvo obce zabývalo ji 23.2. a 26.4.2004.
K tomuto problému se rozvinula na zastupitelstvu 26.2. t.r. diskuse, ze které vyplynul
záv r, e bude nejvhodn í odlo it rozhodnutí na p tí zasedání a zárove p ipravit
nový návrh ve smyslu stavebního ádu. Technický návrh vyhlá ky m l p ipravit
OV P a m l ho projednat nejprve ve stavební komisi.
Vzhledem k tomu, e obecní ú ad u inil dotaz ve v ci platnosti této vyhlá ky na
krajský ú ad, provedl tento orgán kontrolu OZV a vyzval obec ke zjednání nápravy.
Pon vad do 30ti dn neobdr el sd lení o projednání této v ci zastupitelstvem obce
podal Krajský ú ad Olomouckého kraje návrh na pozastavení ú innosti OZV .2/2000
na Ministerstvo vnitra R. Ministerstvo vnitra postoupilo toto k

ení na své

kontaktní místo v umperku, které nás v lednu na tento nedostatek upozornilo. Pokud
tedy nezru í obec p edm tnou OZV Ministerstvo vnitra ji pozastaví.

Diskuse :

-

JUDr. Sedlá ek p ipomn l, e OV P m l p ipravit nový návrh OZV. Bylo to ulo eno
radou obce 22.3.2004 s termínem do 15.4.2004 (úkol . 645/R/04) a ten m l být
projednán ve stavební komisi. Do dne ního dne nic takového stavební komise
neprojednávala.
c se í p l roku a za tu dobu se napsal pouze dopis na krajský ú ad, ve kterém se
OV P dotázal, zda vyhlá ka je v po ádku. e není v po ádku u jsme v li od MV
R, které nás na to upozornilo.
Navrhuje tedy, aby zastupitelstvo obce trvalo na spln ní úkolu . 182/Z/04, kterým
toto ulo ilo rad obce resp. na spln ní úkolu . 645/R/04, kterým rada obce p enesla
úkol na OV P

-

PhDr. Balík souhlasí s tím, e podklady sice nikdo nep ipravil, ale podle jeho názoru
by to byla ztráta asu

-

Ing. Basler pak navrhl, aby bylo n komu z obecního ú adu ulo eno
problém

-

JUDr. Sedlá ek znovu p ipomn l, e ulo eno to ji bylo

-

pan Horá ek navrhuje, aby se trvalo na spln ní úkolu.

it tento

Starosta pak nechal hlasovat o p ijetí nové vyhlá ky, kterou by se stará zru ila.

Zastupitelstvo obce schvaluje obecn závaznou vyhlá ku .3/2004, kterou se
zru uje obecn závazná vyhlá ka .2/2000 o po adavcích pro umís ování a
výstavbu reklamních, informa ních a propaga ních za ízení na území obce
Bludov.

Hlasováno : pro 12

proti 0

zdr el se 2

JUDr. Sedlá ek se do adoval hlasování o spln ní úkolu . 645/R/04 a starosta nechal
hlasovat.

Zastupitelstvo obce trvá na spln ní úkolu . 645/R/04 ze dne 22.3.2004.

Hlasováno : pro 8 proti 1 zdr el se 5

Ad 8/ Schválení delegáta obce na valnou hromadu VHZ a.s., umperk

Starosta uvedl, e v úterý 29.6.2004 se koná ádná valná hromada akciové spole nosti VHZ
umperk. V této akciové spole nosti má Obec Bludov majetkový podíl, p esahující n co málo
es 3 % základního jm ní spole nosti. Jako to akcioná má obec právo zú astnit se valné
hromady, zastupitelstvu obce pak p íslu í odsouhlasit svého zástupce, který bude obec na
valné hromad zastupovat.

Místostarosta navrhl, aby obec zastupoval na valné hromad starosta.

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby Obec Bludov zastupoval na valné hromad
VHZ,a.s. umperk, konané v úterý 29.6.2004 pan ing. Pavel Ston, starosta obce.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 9/ Odm ny neuvoln ným len m zastupitelstva obce

Starosta informoval o tom, e od 28.5.2004 vstoupilo v platnost nové na ízení vlády
. 337/2004Sb., kterým se m ní NV 37/2003Sb. o odm nách za výkon funkce len m
zastupitelstev a to zp tn od 1.1.2004 u uvoln ných len . U neuvoln ných lze odm ny zvý it
také zp tn , ale musí to schválit zastupitelstvo.
Podle tohoto NV lze také vyplatit neuvoln ným len m zastupitelstev v 1.pol. 2004 dal í
odm nu ve vý i 1/10 m sí ní odm ny, rovn

po schválení zastupitelstvem.

Rada obce navrhuje aby m sí ní odm ny neuvoln ných len zastupitelstva obce dle NV
.337/2004 Sb. se vyplácely i nadále ve vý i 85% a dal í odm ny se nevyplácely. Poté nechal
hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje vyplácení m sí ních odm n neuvoln ným len m
zastupitelstva obce ve vý i 85% dle NV . 337/2004 Sb.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 10/ R zné

a) Starosta se pak vrátil k problematice výstavby byt . Jak ji bylo zmín no, rada obce
se
opakovan zabývala zám rem vybudování 16 byt v lokalit severního k ídla M za
p edpokladu vyu ití dota ních titul . K dispozici je studie, zpracovaná Ing. Danem,
jak by byty mohly být situovány. Starosta ob írn popsal tento zám r a rozvinula se
k tomu i diskuse.

-

JUDr. Sedlá ek podpo il tento zám r a navrhl

it celý objekt komplexn i s ji ním

k ídlem, proto e se tam stejn bude muset m nit st echa. Vybudování byt
v západním k ídle je správným opat ením reagujícím na nízký po et d tí
nav

vujících v sou asné dob M . Nese v ak riziko nevratnosti prostor zabraných na

úkor M k p vodnímu ú elu, nebo by bylo neefektivní ru it byty a obnovovat t ídy
M . Navíc i v p ípad nástavby 3.NP na západní k ídlo dojde k naru ení
architektonického vzhledu celého objektu M . Pova uji za vhodné vyu ít pro
odstran ní uvedených rizik nutnou obnovu st
tak jako tak prob hnout. Podst

ního plá

ní prostor v nyn

, která musí v nejbli í dob

í podob je nevyu itelný. Lze v ak

provést rekonstrukci st echy tak, aby se stal podkrovní prostor plnohodnotným jak pro
bytové ú ely, tak provoz M . Posta í nadezdívka obvodových zdí do úrovn 1 – 1,2 m,
zvý ení sklonu st echy, osazení st

ních oken i viký

k prosv tlení podkrovního

prostoru a zateplení st echy. Náklady na rekonstrukci st echy se tím zvý í, ale vznikne
celé dal í vyu itelné podla í pro z ízení byt nad západním k ídlem (u et í se jinak
vy í náklady na nástavbu 3.NP) a rezerva pro p ípadné zvý ení kapacity M
v budoucnu, pokud vzroste po et d tí (budova je schopna slou it je

nejmén 100 let

a popula ní vývoj m e tak, jak poklesl, op t vzr st a je správné být na to p ipraveni).
Nelze vylou it ani vyu ívání podkrovních byt pro spolkové ú ely.

Poté JUDr. Sedlá ek formuloval návrh usnesení takto:

Zastupitelstvo obce ukládá rad obce zajistit studii rekonstrukce st echy celého objektu
M spo ívající v nadezdívce obvodových st n, zvý ení sklonu st echy a osazení
st

ních oken nebo viký

s cílem vytvo it podkrovní prostor pro vybudování byt

nad západním k ídlem a s ponecháním podkrovního prostoru nad ji ním k ídlem jako

rezervy eventuálního budoucího roz ení prostor vyu ívaných M .

Starosta v ak ekl, e jeho p ipomínkami se bude rada obce zabývat a budou
zohledn ny ve variantním

ení celého komplexu mate ské koly.

JUDr. Sedlá ek pak návrh vzal zp t.

Starosta tedy nechal hlasovat o tomto usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zám r vybudování 16 byt v lokalit severního k ídla M
za p edpokladu vyu ití dota ních titul na výstavbu nových byt .
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

b) Ing. Janí ek upozor uje na to, e „u Kostelí ka“ nebyl proveden úklid po pouti.

c) Pan Böser se tá e jak se da í sehnat peníze na OV a kanalizaci.
Starosta odpov

l, e ádost o dotaci je na SF P a je

m sících u by se m lo o na í ádosti rozhodnout.

V 19:30 hod. starosta jednání zastupitelstva obce ukon il.

se dopl uje, ale v nejbli ích

Usnesení z jednání zastupitelstva obce . 12 konaného dne 25.6.2004 v Kulturním dom
Bludov

Zastupitelstvo obce souhlasí:
213/Z/04 – s tím, aby Obec Bludov zastupoval na valné hromad VHZ, a.s. umperk, konané
v úterý 29.6.2004 pan ing. Pavel Ston, starosta obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
214/Z/04 – ov ovatele zápisu MVDr. Josefa Hlásného, CSc. a pana Petra védu
215/Z/04 – navr ený program jednání
216/Z/04 - poskytnutí p ísp vku z podp rných program obce pro rok 2004 paní Markét
Musilové, Jana

ky 905, Bludov, ve vý i 20.000,- K na opravu RD .p. 118,

Bludov
217/Z/04 – schvaluje p ednesenou zprávu o innosti rady obce od 26.4.2004
218/Z/04 – p edlo enou zprávu o hospoda ení obce ke dni 31.5.2004
219/Z/04 - navr ené rozpo tové zm ny v etn pozm ovacích návrh :
1. na stran p íjm zvý it polo ku p íjem z DPH o 150.000,- K
2. na stran výdaj v polo ce oprava most nechat 150.000,- K

(p íloha .1)

220/Z/04 - obecn závaznou vyhlá ku .3/2004, kterou se zru uje obecn závazná vyhlá ka
.2/2000 o po adavcích pro umís ování a výstavbu reklamních, informa ních a

propaga ních za ízení na území obce Bludov
221/Z/04 - vyplácení m sí ních odm n neuvoln ným len m zastupitelstva obce ve vý i
85% dle NV . 337/2004 Sb.
222/Z/04 – zám r vybudování 16 byt v lokalit severního k ídla M za p edpokladu vyu ití
dota ních titul na výstavbu nových byt .

Zastupitelstvo obce ud luje:
223/Z/04 – paní Marii Tiché pam tní list obce Bludov za její dlouholetou práci a zásluhy o
rozvoj mate ské koly.

Zastupitelstvo obce trvá:
224/Z/04 – na spln ní úkolu . 645/R/04 ze dne 22.3.2004.

Zapisovatel: Ing. Jan aj

Ov ovatelé:

MVDr. Josef Hlásný, CSc,

Petr véda

Ing. Jaroslav Balhar

Ing. Pavel Ston

místostarosta obce

starosta obce

Rozpo tové zm ny

Navý ení p íjm

íloha . 1

navý ení výdaj

c) úpravy dle skute nosti

38 400

za hrobová místa

17 000

z prodeje majetku

3 000

sank ní platby

3 600

soudní poplatky

1 000

p íjem z pronájmu movitých v cí

1 000

SDH za elekt inu
54 000

62 736
296 464
1 203 883
150 000

neinvesti ní náklady na áky – umperk
Bludovit – poplatek z vydobyté suroviny
Bludovit – nájemné 2004
Bludovit – nájemné minulých let ( ást ji v RO)
p íjem z DPH

d) úpravy navrhované

úspora výdaj

navý ení výdaj

905 000

„Kostelní vrch“ – komunikace
430 000

TVRD „V Potokách“ – komunikace, chodník

530 000

chodník Z – Nealko – I.etapa

7 000
21 000

roz ení vodovodních ad – Vitonín
TVRD „Kostelní vrch“ – de ová kanalizace

61 000
356 000

rekonstrukce ZTI M
rekonstrukce kolního h

Z

660 000

rekonstrukce .69, OV, kanalizace

247 000

VO Vl í d l

625 000

TVRD „V Potokách“ – VO + MR

105 000

turistická odpo ívadla

262 000

oprava most

36 000

oplocení spodního zahradnictví – úspora

100 000

ul. erotínova – úprava kolem studny
37 000

200 000
1 000 000
300 000

dodate né odv trání Ol anek – revize

pé e o obecní zele (navý ení na 19% DPH)
vytáp ní Z –

ení havarijního stavu (nové kotle)

navý ení PD (v tom projekt nových byt v M )

15 000

dru ba s Lehotou pod Vtá níkom

40 000

softwarové vybavení (PROFI data, antivir. progr.)

45 000

p íst

ek volejbalové h

13 000

mimo kolní aktivity Z – doporu ení Rady Z

201 917

platy zam stnanc m v pracovním pom ru

500 000

p

ka z FRB (na rekonstrukci .69)

