Zápis z jednání zastupitelstva obce . 13 konaného dne 24. 9. 2004
v Kulturním dom Bludov

ítomni :

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

Nep ítomen:

Oto Böser

Program jednání :

1) Úvod
2) Kontrola úkol
3) Zpráva o innosti rady obce
4) Zpráva o hospoda ení obce k 31.8.2004
5) Majetkoprávní zále itosti
a) odprodeje a sm ny pozemk v chatové osad Vl í d l (B. Krystek, Hrochovi, J.
Neduchalová, MUDr. R. Bedná , Mgr. E. B ichá ková)
b) odprodej pozemku paní Ann Kotrlové
c) odprodej ásti pozemku panu Pavlu Pavlíkovi
d) sm na pozemk s Alenou Bauerovou
e) odkup pozemk od pana Radka Matury a sl. Markéty Keklákové
f)

zám r vybudování rybníka /Ing. ulpík/

g) darování majetku Ing. Karlu Mornstein-Zierotínovi
h)

evod budovy do majetku ZOD Bludov

6) Obecn závazná vyhlá ka o místních poplatcích
7) Rozpo tové zm ny

8)

zné

a) výro ní zpráva Z Bludov za kolní rok 2003/2004
b) souhlas len zastupitelstva s poskytováním osobních údaj
c) rekonstrukce obrazu „Habermannova pila“
d)

íjnové oslavy

e)

ádost man el

najberkových o odkoupení jejich nemovitosti

Ad 1/ Úvod
Starosta p ivítal p ítomné a zahájil zasedání konstatováním, e je p ítomno 14 len
zastupitelstva obce, které je tedy usná eníschopné.
Jako ov ovatele zápisu navrhl JUDr. Josefa Sedlá ka a pana Davida Horá ka a nechal o tom
hlasovat.

Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ov ovatele zápisu z dne ního jednání JUDr. Josefa
Sedlá ka a pana Davida Horá ka.

Provedením zápisu pov il Ing. Jana aje z obecního ú adu. Pak p etl program jednání a
navrhl doplnit bod 8e ádost man el najberkových o odkoupení jejich nemovitosti a
nechal o programu hlasovat.

Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje program dne ního jednání.

Ad 2/ Kontrola úkol
Starosta uvedl, e z minulého usnesení trvá úkol . 224/Z/04, kterým zastupitelstvo obce
trvá na spln ní úkolu .645/R/04 tj. p ipravit technický návrh obecn závazné vyhlá ky o
umis ování reklamních za ízení.

Stavební komise projednala návrh vyhlá ky o reklamách, který zpracoval OV P..
Sou asný návrh vyhlá ky je zpracován tak, aby vyhovoval bludovským podmínkám a
po adavk m.
Komise doporu ila návrh vyhlá ky konzultovat s pracovníky Krajského ú adu Ol.
kraje zejména s Ing. Gremlicou v zájmu p edejití d ív í situace, kdy byla vyhlá ka zru ena
pro existenci omezujícího ustanovení pro mimobludovské ob any. Komise dále doporu ila
dal í projednání nejd le it ího bodu vyhlá ky – billboard s ohledem na vyhlá ky
v lokalitách, jako je ji ní Morava. Komise také doporu ila p evzetí zku eností z Dolního
Rakouska, kde v zastav ných ástech obcí i p es finan ní motiva ní faktor billboardy nejsou.
Starosta tedy konstatoval, e úkol je rozpracován a trvá a nechal hlasovat o tomto usnesení.

Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce konstatuje, e úkol . 224/Z/04 je rozpracován a trvá.

Ad 3/ Zpráva o innosti rady obce

Starosta pak po ádal místostarostu, aby p ednesl zprávu o innosti rady obce. Ing. Balhar
sd lil, e rada obce se od posledního jednání zastupitelstva, které se konalo 25.6.2004 se la na
jednom ádném zasedání, které prob hlo ve dvou dnech.
Rada obce se zabývala kontrolou úkol , vývojem hospoda ení obce, majetkoprávními,
stavebními a finan ními zále itostmi.
Rada obce projednávala odchylky skute ného pln ní jednotlivých polo ek hospoda ení obce
ve vazb na platný rozpo et obce. V této souvislosti reagovala rada obce rovn na nov
vzniklé pot eby a na základ jejich posouzení p ipravila návrh rozpo tových zm n (viz.
samostatný bod programu).

Hlavní body z projednaných majetkoprávních zále itostí jsou:
•
•

•

•
•

•

ádosti o odprodeje pozemk panu Pavlíkovi a paní Kotrlové, které RO projednala,
souhlasí a p edkládá k projednání tomuto ZO
s ádostí o pronájem pozemku po Kotrlých paní Tylové (zahrádka u panelák ) - RO
souhlasí, tento zám r byl zve ejn n a jiný zájemce se nep ihlásil a tedy ekonomickosprávní odbor p edlo í RO smlouvu o pronájmu
dále RO projednala zám r odkoupit od pana Matury a sl. Keklákové pozemky
z d vodu vybudování místní komunikace a p edkládá tento zám r zastupitelstvu obce
ke schválení
sm nu pozemk ( ást potoka za obecní pozemky) s paní Bauerovou p edkládá RO
zastupitelstvu obce ke schválení
RO se seznámila se zám rem ing. ulpíka na vybudování rybník u „Kordasova jezu“,
jen za tím ú elem po ádal, aby obec na n j bezplatn p evedla pozemek, který by
k tomuto ú elu slou il. RO p edb
souhlasí, ale konstatovala, e do doby uzav ení
KPÚ není mo no provád t ádné p evody.
RO schválila ádost eského svazu chovatel (p. Kacar) o p ísp vek 11.000,- K na
áste né pokrytí výdaj spojených s výstavou pro mladé chovatele

•

•

•

RO se zabývala ádostí o darování movitého majetku (mobiliá e) Ing. Karlu
Mornstein-Zierotinovi a na základ osobního jednání dosp la RO k názoru, e je t eba
vypo ádat majetkové vztahy, mimo jiné navrátit movitý majetek, který byl ve
vlastnictví erotín
RO projednala ádost ob an bytovek u bývalého kovo rotu o odkoupení drobných
staveb (k lny), kde je v ak nutné p evést tyto budovy do vlastnictví Zem lského
obchodního dru stva Bludov a RO p edkládá tedy tento zám r ke schválení
zastupitelstvu obce
na doporu ení da . poradce a po schválení právníkem RO projednala a souhlasí
s dodatky k nájemní smlouv o pronájmu pískovny (zru ení „dal ího nájemného“ p i
sou asném zvý ením ádného nájemného) a dále dodatek k nájemní smlouv o
pronájmu kotelen (up esn ní hrazení b né údr by)

•

RO schválila kupní smlouvu na dodávku a odb r tepla pro vytáp ní objektu
kulturního domu (Z a M mají právní subjektivitu, tzn. e smlouvy jsou ji mezi
nimi a OLB s.r.o.)

Hlavní body z projednaných zále itostí stavebních a ivotního prost edí:
•

•

•
•

•

•

RO souhlasí s uvoln ním ástky 135 tis. K z rozpo tu obce na vybudování místní
komunikace u p. Matury ( ást budoucí cesty) vedle p.Kotvana a p edkládá návrh
rozpo tové zm ny zastupitelstvu obce ke schválení.
RO schválila smlouvu o dílo na vypracování studie vyu ití oran erie a zahrady s
firmou „Ing. Kube a“ a po zpracování studie se provede posouzení zám ru a její
vyhodnocení
OV P p edlo il RO seznam ty firem, které je mo no vyzvat k podání nabídek na
aktualizaci projektu zámeckého parku a lesoparku Gryngle z roku 1996
RO projednala ádost pana Klime e, editele penzionu pro d chodce, o sní ení
nájemného z d vodu nutné rekonstrukce zdravoinstalace. RO obce se domnívá, e
nájemné není nutné sni ovat, nebo rekonstrukce je v cí majitele budovy, co je obec.
Starosta informoval, e vedl jednání s panem Klime em o mo nosti odprodeje budovy
KÚ Olomouckého kraje. Ob strany se shodly na tom, e by to bylo výhodné a budou
dále jednat s krajským ú adem.
RO projednala ádost eské po ty o odstran ní závad v budov zámku, kde má po ta
pronajaty místnosti. Starosta na p tím zasedání RO informoval, e se ú astnil jednání
s P a bylo na n m dohodnuto, e se budou hledat nové prostory pro umíst ní po ty.
RO vybrala ze t ech nabídek firmu Petr Hudec pro rekonstrukci kotelny Z

Hlavní body z projednaných finan ních zále itostí:

•
•
•

rozpo tové zm ny, které jsou dnes p edkládány ke schválení zastupitelstvu
RO se seznámila s aktivitami ekonomicko-správního odboru p i vymáhání pohledávek
obce
RO odmítla mo nost úpisu akcií VHZ umperk a.s.

Hlavní body z projednaných „r zných“ zále itostí:

•
•
•
•
•

•

•

hospoda ení M k 30.6.2004
ádost o výjimku z po tu d tí v M
výro ní zpráva Z za kolní rok 2003/2004
RO rozhodla zvý it poplatky za svatební ob ady (nyní 350,-K ) uzav ené od 1.1.2005
na 700,- K
RO vzala na v domí informaci jednatel OLB s.r.o. o uhrazení ástky 111.427,- K
z nadlimitní t by písku a informaci o dlouhodobé pohledávce (soudní aloba u
Krajského soudu) z prodeje písku za firmou T ma v hodnot 351.870,- K
RO projednala návrh na prodej obecních byt v panelovém dom .691a na ul.
Kroupova .811 v rod. dom a ulo ila ekonomicko-správnímu odboru oslovit stávající
nájemníky a nabídnout jim mo nost odkoupení t chto byt
RO souhlasí s realizací projektu „Vysokorychlostní internet“ v místní knihovn a
ukládá OV P zajistit pot ebné nále itosti pro p ípravu tohoto projektu

V ostatních podrobnostech, které na svých zasedáních rada obce projednávala, odkázal
místostarosta na zápis z rady obce, který je zastupitel m k dispozici.

Diskuse :

JUDr. Sedlá ek poukazuje na informaci, e prodej penzionu krajskému ú adu se jeví jako
výhodný, sám si myslí, e by to byla chyba. Obec by se m la starat o pot ebné ob any.
Starosta odpov l, e výhodnost se jeví v tom smyslu, e náklady na rekonstrukci budou
neúm rn velké a náklady na údr bu stále nar stají. V obcích, kde k prodeji do lo, jsou
spokojeni. Pokud se o prodeji bude dál jednat, bude mít stejn rozhodující slovo
zastupitelstvo.
JUDr. Sedlá ek p ipomíná, e pak by asi nemohlo být ovlivn no umis ování ob an
z Bludova, kte í v penzionu mají jakési p ednostní právo /nepsaná dohoda s editelem/
PhDr. Balík sd luje, e ob an z Bludova je tam stejn mén ne polovina a s umíst ním paní
Kolomazníkové byly stejn potí e.
JUDr. Sedlá ek si myslí, e do budoucna by penzion m la provozovat obec.
Dále se dotázal, jestli bylo nájemkyni restaurace Na Nové sd leno, e se chystá projektová
dokumentace na úpravu parkovi a celého tohoto prostoru. Nabídl se Stavoprojekt - Ing.
Klime o tom hovo il na stavební komisi.
Ing. Balhar p ipomíná, e to není parkovi

.

Starosta sd luje, se bavil s Ing. Klime em o roz ení erpací stanice.
JUDr. Sedlá ek se dále tá e, co je mín no zpevn ním povrchu za kostelem.

Starosta vysv tlil, o jaký prostor se jedná a jak se cesta opraví.
JUDr. Sedlá ek si myslí, e by se m la aspo ást mezi hrobkou a restaurací vydlá dit
ulovými kostkami podle projektu Ing. Zde ka Janí ka.
Ing. Janí ek p ipomíná, e na jednání jednoho z prvních zastupitelstev asi p ed 10ti lety bylo
rozhodnuto o vybudování parkovi u Nové, aby m ly kde parkovat kamiony bludovských
idi . Jde o to, aby se na tuto skute nost nezapomn lo p i n jaké nové koncepci tohoto
prostoru.
Sl. mídová z pléna, zastupující OV P podala dopl ující informace o parkovi ti u Nové.
Sd lila mimo jiné, e se ú astnila jednání s Ing. Klime em i vlastníkem restaurace p i
územním ízení o povolení roz ení erpací stanice LPG Ing. Klime e. P i tomto jednání byla
otázka parkování kamion zmín na. Vlastník restaurace „NA NOVÉ“ sd lil, e p ínos
kamion pro jeho restauraci je minimální a up ednost uje jiné zákazníky.

Starosta pak dodal, e OV P se bude tímto problémem dále zabývat.

JUDr. Sedlá ek znovu p ipomn l, e pot eba parkovi je nezpochybnitelná, a obecní ú ad by
l toto ení p ipravit. Ve stavební komisi se o tom hovo ilo.
Sl. mídová pak p ipomn la, e územní rozhodnutí na erpací stanici v . prostoru parkovi
je vydáno.
Starosta pak diskusi ukon il a nechal hlasovat o p ednesené zpráv .

Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje p ednesenou zprávu o innosti rady obce.

Ad 4/ Zpráva o hospoda ení obce k 31.8.2004

Zprávu o hospoda ení p ednesl starosta.

Konstatoval, e hospoda ení s finan ními prost edky obce probíhalo k 31.8.2004 v souladu se
schváleným rozpo tem obce. K tomuto datu inila tvorba p íjm obecního rozpo tu 29 994

tis. K , co p edstavuje 81% ro ního objemu celkových p íjm . Výdaje inily 28 647 tis. K ,
co p edstavuje 79 % objemu plánovaných výdaj roku.
Toto vyvá ené finan ní hospoda ení je umo no díky tém optimální tvorb da ových
íjm obecního rozpo tu. Rozhodující da ové p íjmy jsou tvo eny alikvotn ro nímu podílu.
Da z p íjm fyzických osob ze samostatné výd le né innosti vykazuje zna nou progresi,
(pln ní na 84%). Tento da ový výnos a jeho vývoj skýtá dodate ný zdroj pro pokrytí
kterých pot eb, které jsou navr eny k realizaci v rámci rozpo tových zm n.
statek finan ních prost edk na ú tech obce inil k ultimo m síce srpna 4 867 tis. K .
Tato dostate ná pen ní zásoba na ú tech umo ovala v dosavadním pr
ve keré provozní i investi ní závazky obce ve lh tách splatnosti.

hu roku hradit

Rovn splátky bankovních úv
a úrok z bankovních úv
hrazeny v souladu s podmínkami úv rových smluv.

hu celého roku

byly v pr

Dotazy ani p ipomínky nebyly, proto nechal starosta hlasovat.

Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje p ednesenou zprávu o hospoda ení obce k 31.8.2004.

Ad 5/ Majetkoprávní zále itosti

a) odprodeje a sm ny pozemk v chatové osad Vl í d l (B. Krystek,

Hrochovi, J. Neduchalová, MUDr. R. Bedná , Mgr. E. B ichá ková)

Starosta sd lil, e paní Josefa Neduchalová po ádala obec Bludov o odprodej ásti pozemku
p. . 2374 v k.ú. Bludov p iléhající k jejímu pozemku.

O druhou ást tohoto pozemku po ádali sourozenci MUDr. Rostislav Bedná a Mgr. Eva
ichá ková.

Jedná se o pozemek, který v ichni ji léta udr ují a u ívají.

Zám r odprodat pozemek byl schválen radou obce.
Starosta dále uvedl, e po pond lním jednání navrhuje zvý it prodejní cenu z 35,-K , jak je
uvedeno v materiálu, na 50,-K /m2.

Diskuse :
Ing. B ezina se dotázal na vým ry ploch, co up esnil starosta.
Ing. B ezina dal protinávrh, aby cena byla 100,- K za m2 co podpo il JUDr. Sedlá ek.
PhDr. Balík se tá e, jak vznikly historicky tyto majetkoprávní vztahy a to proto, aby se
posoudilo, zda cena má být ni í jako u mnoha jiných p ípad
ených v minulosti.

Starosta pak nechal hlasovat o protinávrhu.

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej ásti pozemku p. . 2374 v k.ú. Bludov vyzna ené
v p ilo eném snímku z katastrální mapy, která po zpracování geometrického plánu
bude mít samostatné parcelní íslo, paní Josef Neduchalové, a to za cenu 100,-K /m2.

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej ásti pozemku p. . 2374 v k.ú. Bludov vyzna ené
v p ilo eném snímku z katastrální mapy, která po zpracování geometrického plánu
bude mít samostatné parcelní íslo, sourozenc m MUDr.Rostislavu Bedná ovi a Mgr.
Ev B ichá kové, a to za cenu 100,-K /m2.

Hlasováno : pro 11 proti 1

zdr el se 2

Starosta uvedl, e v leto ním roce se poda ilo do it majetkoprávní vztahy v chatové oblasti
Vl í d l, konkrétn v lokalit "to ky" mezi obcí Bludov a man eli Bohuslavem a Ji inou
Krystkovými.

Dosavadní stav byl takový, e obec Bludov neoprávn
u ívala ást pozemku man el
Krystkových, a to tím, e na ní le í ást místní komunikace.

Celá v c je itelná tak, e bude uzav ena sm nná smlouva, na základ které se stane nyn
ivatelská hranice hranicí vlastnickou, co je docela dob e mo né, nebo sm ované
pozemky mají tém stejnou vým ru.

í

Pokud by odbor výstavby M Ú umperk nedal souhlas s d lením pozemku p. . 2395/3, jsou
man elé Krystkovi ochotni nabýt sm nou do svého vlastnictví ást a po hranici s pozemkem
p. . 2395/2.

Starosta dále podrobn ji okomentoval tuto sm nu a podotkl, e „to ka“ zmen ena nebude.
Navrhovaná kupní cena pozemku , kterým se vyrovná p ípadný rozdíl ve sm ovaných
plochách je 35,- K /m2.

JUDr. Sedlá ek, který tuto kauzu zná, p ipomíná, e by se k tomu m li vyjád it ostatní
chata i, aby nedo lo k dal ím stí nostem nap . z d vodu stí eného otá ení aut. Apeluje na to,
aby se tak stalo p ed podpisem smlouvy.
Starosta p islíbil, e to projedná s chatovým výborem a nechal hlasovat o usnesení.

Zastupitelstvo obce schvaluje sm nu pozemk mezi obcí Bludov a man eli Krystkovými
takto : obec Bludov sm uje ást svých pozemk p. . 2395/3 a p. . 2428 vyzna ené
v p ilo eném snímku z katastrální mapy za ást pozemku man el Krystkových p. . 2393
rovn vyzna enou v tomté snímku, p em vý e uvedené p edm tné ásti pozemk budou
mít po zpracování geometrického plánu samostatná parcelní ísla, pop . budou p islou eny ke
stávajícím pozemk m. P ípadný rozdíl ve vým rách sm ovaných pozemk bude finan
vypo ádán ástkou 35,- K /m2. P ed uzav ením smlouvy bude toto projednáno s chatovým
výborem.

Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Starosta dále uvedl, e man elé Ji í a Jarmila Hrochovi po ádali o odprodej ásti pozemku
p. . 2395/3 v k.ú. Bludov. Jedná se o ást pozemku p iléhající k pozemku v jejich
vlastnictví.Zám r odprodat pozemek byl schválen radou obce.
Starosta podrobn ji objasnil tento p ípad a nechal hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej ásti pozemku p. . 2395/3 v k.ú. Bludov
vyzna ené v p ilo eném snímku z katastrální mapy, která po zpracování
geometrického plánu bude mít samostatné parcelní íslo, man el m Ji ímu a Jarmile
Hrochovým,a to za cenu 35K /m2.
Hlasováno: pro 14 proti 0 zdr el se 0

b) odprodej pozemku paní Ann Kotrlové

Paní Kotrlová ádá o odprodej pozemku p. . 624/2 v k.ú. Bludov.

Jedná se o nov vzniklou parcelu na základ digitalizace údaj katastrálního operátu
provád né katastrálními ú ady.
ív í stav byl takový, e byla vedena pouze jedna parcela ve vlastnictví paní Kotrlové, do
které byla p islou ena ást parcely ve vlastnictví obce Bludov.

Po oprav chyb v katastrálním operátu byla z d íve "p islou ené ásti" vytvo ena parcela, o
její odprodej má paní Kotrlová zájem.

Celý pozemek v etn p edm tné parcely má paní Kotrlová ji dlouhé roky oplocený.

Starosta uvedl, e rada obce schválila zám r odprodat p edm tný pozemek paní Kotrlové a
nechal hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku p. . 624/2 v k.ú. Bludov paní Ann
Kotrlové, a to za cenu 35,- K /m2.
Hlasováno: pro 14 proti 0 zdr el se 0

c)

odprodej ásti pozemku panu Pavlu Pavlíkovi

Pan Pavel Pavlík má zájem o odprodej ásti obecního pozemku p. . 136/1. Jedná se o ást
komunikace, která tvo í p íjezd k jejich domu.
m je zatím ve vlastnictví rodi pana Pavlíka, ale vzhledem k tomu, e d m bude p eveden
do vlastnictví pana Pavlíka, ádá o odprodej pozemku ji on sám.

Svoji ádost od vod uje tím, e o p edm tnou ást komunikace se stará (vysekávání, zimní
údr ba) a nikomu jinému cesta neslou í.

Rada obce schválila zám r odprodat vý e uvedenou ást pozemku panu Pavlíkovi.

Rada obce doporu uje odprodat vý e uvedený pozemek za cenu 50,-K /m2.

Starosta dále uvedl, e v p ípad schválení prodeje bude do smlouvy dáno v cné b emeno pro
rodi e.
JUDr. Sedlá ek se dotázal, zda cesta také neslou í jako p ístup na p. . 71, na co starosta
odpov l, e ne.
Ing. Janí ek jen p ipomn l, e takových p ípad je v Bludov mnoho a mohlo by se stát, e
ádostí bude p ibývat.
Starosta pak nechal hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej ásti pozemku p. . 136/1 v k.ú. Bludov vyzna ené
v p ilo eném snímku z katastrální mapy, která po zpracování geometrického plánu bude mít
samostatné parcelní íslo, panu Pavlu Pavlíkovi, a to za cenu 50,- K /m2 s tím, e ve
smlouv bude v cné b emeno do ivotního u ívání pro jeho rodi e.

Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1

d) sm na pozemk s Alenou Bauerovou

Celá sm na byla ji d íve schválena radou i zastupitelstvem obce (v roce 2000). Sm nnou
smlouvu tehdy katastr zamítl a ízení zastavil, nebo nebyly p edlo eny dal í smlouvy, jejich
vypo ádání il tehdy zpracovaný geometrický plán (ze strany vlastník nebyl zájem o
ení). Jeliko na ásti pozemku paní Bauerové je potok, trvala nadále na sm
pozemk .
Celá v c se p edala právník m a po jednání p ímo s paní Bauerovou byla dohodnuta sm na
pozemk tak, jak je vyzna ena v p ilo eném návrhu GP.

Vzhledem k tomu, e paní Bauerová nabude do svého vlastnictví men í plochu ne obec
Bludov,
musí se s ní v rámci sm ny pozemk obec finan

vyrovnat.

Rozdíl, který by se m l finan
vypo ádat, je 35 m2. Cena za 1 m2 byla p islíbena tak, jak
byla v p vodní sm nné smlouv , tj. 34,-K /1m2. Celkem tedy obec doplatí paní Bauerové
1190,-K .

Starosta pak dodal, e rada obce schválila zám r sm nit pozemky s Alenou Bauerovou na
svém zasedání konaném ve dnech 6.9. a 13.9.2004 a dotázal se, zda má n kdo dotaz, pak
nechal hlasovat o usnesení.

Zastupitelstvo obce schvaluje sm nu pozemk mezi obcí
Bludov a paní Alenou Bauerovou takto: obec Bludov
sm uje své pozemky p. . 829/7 a p. . 829/8 za pozemky
paní Aleny Bauerové p. .831/2 a p. . 831/3 s tím, e rozdíl
ve vým rách sm ovaných pozemk bude finan
vypo ádán a to tak, e obec Bludov zaplatí paní Alen
Bauerové ástku 34,- K /m2.

Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1

e) odkup pozemk od pana Radka Matury a sl. Markéty Keklákové

Starosta uvedl, e ji v roce 2002 schválilo zastupitelstvo obce zám r vybudovat místní
komunikaci v lokalit Za kolou (za Kotvanovými) v souladu s územním plánem.

K vybudování této komunikace je mimo jiné nezbytn nutné, aby obec Bludov vykoupila od
pana Matury a sle ny Keklákové pozemky p. . 315/2, p. . 315/3, p. . 316/2 a ást pozemku
p. . 2319/29.
Cena je odvozena z ceny, za kterou vlastníci pozemky koupili do svého vlastnictví s
ipo tením p ísp vku na vyhotovení geometrického plánu, který hradí prodávající (ve
smlouvách, které uzavírá obec jako prodávající, v dy hradí GP kupující). Návrh kupní ceny je
tedy 105,-K /m2.

Dále je t eba vyjád it se k podmínkám, které cht jí "prodávající" mít uvedeny ve smlouv
(p ilo eno v materiálech). Jedná se p edev ím o vybudování p íjezdové cesty k rodinnému
domu, která je sou ástí územního plánu a bude na ni nutno vyhradit finance rozpo tovou
zm nou. Cesta je navr ena pouze jako zpevn ný povrch. Podotkl, e pan Matura je p ítomen
v plénu.
Dále pak sd lil, e OV P oslovil ji dal í majitele pozemk v dané lokalit , zda by pozemky
odprodali na výstavbu RD.

JUDr. Sedlá ek se dotázal, zda je u projekt a stavební povolení na zmín nou cestu.
Starosta odpov l, e projekt je, ale stavební povolení ne. Navrhuje tedy, aby cesta se
vybudovala do jednoho roku, co by se dalo do smlouvy.
S tím JUDr. Sedlá ek souhlasí.
Pan Horá ek p ipomíná, e zatím není vybudovaná cesta na tzv. „Kostelní vrch“

Starosta pak nechal hlasovat o usnesení.

Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemk p. . 315/2, p. 315/3, 316/2 a ást
pozemku p. . 2319/29 vyzna ené v p ilo eném snímku z katastrální mapy, která bude mít po
zpracování geometrického plánu samostatné parcelní íslo, od pana Radka Matury a sle ny
Markéty Keklákové za kupní cenu 105,- K /m2 s tím, e ve smlouv bude zakotvena
povinnost obce do jednoho roku na tomto pozemku vybudovat cestu.

Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 2

f)

zám r vybudování rybníka /Ing. ulpík/

Starosta poukázal na zmínku ve zpráv o innosti rady obce a dále poukázal na dopis Ing.
ulpíka jako dopl ující informaci k jeho zám ru zbudovat rybník. Jak je známo z t chto
materiál ádá pro tento ú el Ing. ulpík obec o bezplatný p evod obecního pozemku.
V první fázi rybník ur it nebude slou it ke komer ním ú el m, nebo jak je v dopise
uvedeno, bude vybudován z dota ních finan ních prost edk , co neumo uje jeho vyu ití
k výd le né innosti.. Kdyby v ak n kdy v budoucnu p ece jen k takovému ú elu rybník
slou il, pak je mo no o et it tento p ípad u nyní smluvn a to tak, e by tam byla sank ní
pokuta ve vý i ceny obecního pozemku. Do doby skon ení pozemkových úprav ov em nelze
technicky ádný p evod provést.

Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na v domí.

g) darování majetku Ing. Karlu Mornstein-Zierotinovi

Starosta odkázal na materiály, které dostali zastupitelé k dispozici. Uvedl, e ve "výpise",
který je sou ástí podklad , jsou obsa eny polo ky erotínského inventá e, který po aduje
Ing. Mornstein-Zierotin po obci Bludov. Jedná se jednak o movitý majetek zahrnutý do
evidence obce, jsou zde v ak uvedeny i polo ky, které ji nefigurují v majetku obce.Starosta
pak podal podrobné vysv tlení k t mto materiál m.

Rada obce na základ jednání s Ing. Karlem Mornstein-Zierotinem dosp la k názoru, e je
eba vypo ádat majetkové vztahy, mimo jiné navrátit movitý majetek, který byl ve vlastnictví
Zierotin .
Jeden ze zp sob je darování tohoto majetku.

Je na zvá ení zastupitelstva obce, zda a za jakých podmínek daruje Ing. MornsteinZierotinovi movitý inventá , který je obsa en ve "výpise" a je v evidenci majetku obce.
Starosta navrhl redukovat p vodní návrh tak, aby se nedaroval majetek pol. . 1 a 16, ale a
polo ky 16 a 38.
.

Diskuse :

Paní Znojová navrhuje darovat pol. . 20 a 38.
JUDr. Sedlá ek nechápe, kde se zrodil zám r n co takového navrhnout. Vidí za tím snahu
likvidovat konání svatebních ob ad na zámku. I kdy pozm ovacím návrhem se situace
trochu m ní, ale podstata z stává. Chápe to jako nepovedený projev dobré v le dohodnout se
se spoluvlastníkem, který se dohodnout nechce. Byly p ipraveny dohody na d lení lesa a
spoluvlastník to odmítl, e se chce domluvit o celém spole ném majetku najednou. Pro tedy
dávat n co p edem, kdy dohoda o v em zatím není. Ohradil se proti zd vodn ní, e jde o
vracení erotínského majetku, pak by do lo ke zpochybn ní Bene ových dekret . Pokud jde o
darování obecního majetku, pak se ptá len rady obce, kolik toho darovali ze svého, e cht jí
darovat z obecního.
Pan Mat j uvedl, e jde o majetek, který vzali jejich rodi m a restitu

se jim navrátil.

JUDr. Sedlá ek uvedl, e restitucí se Mornstein m vrátila polovina nemovitého majetku, nic
víc.
Ing. Janí ek se p iklonil k názoru JUDr. Sedlá ka a to také proto, e restitucí se navracel
nemovitý majetek nikoliv mobiliá . Hodnota tohoto mobiliá e je dnes ádov v milionech.
Trvá na tom, aby se vypo ádání ud lalo se v ím majetkem naráz. Prostudoval si znalecké
posudky oce ující nemovitosti. Oprava zámku , která v minulosti stála 20 mil. K se tam v ak
nepromítla. Chybí mu gesto dobré v le z druhé strany. Nap . návrh na áste nou úhradu
náklad na opravu erotínské hrobky, do které v minulosti obec vlo ila nemalou sumu.
Navrhuje stáhnout tento bod programu z dne ního jednání.
Starosta uvedl, e samostatné jednání k d lení majetku bude v íjnu .
MVDr. Hlásný p ipomn l, e je zbyte né se dohadovat, nebo podle pozm ujícího návrhu
by se jednalo pouze o n jaké staré sk ín .
PhDr. Balík si myslí, e pokud by m ly být zahrnuty ve znaleckých posudcích také náklady
na opravy jak uvedl Ing. Janí ek, pak by se také m lo ode íst nájemné za 40 let co rodina
Mornsteinových zámek neu ívala. Co je adekvátní.
JUDr. Sedlá ek d razn vystoupil s tím, e nelze zpochyb ovat ústavní po ádek a zákony
tohoto státu. Na takovém zasedání nemíní asistovat.

PhDr. Balík zd raznil, e Ing. Janí ek zpochybnil toté .
JUDr. Sedlá ek zd raznil, e obec vlastnila zámek do 4.1.1999 legáln a pokud n kdo tvrdí,
e za to m la platit nájem pak zpochyb uje zákony tohoto státu. Pro dopln ní uvedl na
základ eho byl vydán pouze nemovitý majetek nikoliv movitý.
Ing. Basler se p iklání rovn
jedná.

k tomu, aby se majetek d lil jako celek, ale a u se kone

Starosta sd lil, e jednání bude v íjnu.
Pan Balík st. z pléna je názoru, e ím d ív se obec toho majetku zbaví, tím víc na tom
vyd lá. Jinak se musí podílet na opravách polovinou.

Starosta pak nechal hlasovat
1. o protinávrhu paní Znojové darovat pol.20-38
Hlasováno : pro 4 proti 7 zdr el se 3
Návrh nebyl p ijat.

2. o protinávrhu pana Mat je – darovat v e jak je uvedeno v podkladech pol. 1 - 38
Hlasováno : pro 1 proti 8 zdr el se 5
Návrh nebyl p ijat.
3. o protinávrhu Ing. Sourala stáhnout bod programu z jednání
Hlasováno : pro 9 proti 3 zdr el se 2

Zastupitelstvo obce rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání.

h)

evod budovy do majetku ZOD Bludov

V lednu leto ního roku byla adatel m (majitel m pop . nájemc m byt .p. 726 a 727) mimo
jiné odprodána parcela p. . 1002, o kterou po ádali ádostí ze dne 26.5.2003.

Dodate
bylo zji no, e budova, která na tomto pozemku stojí, není ve vlastnictví
adatel ale ve vlastnictví obce Bludov.
Obec Bludov v ak tuto budovu nikdy nepostavila, nikdy ji neu ívala a ne iní si na ni ádné
nároky.
Budovu postavilo bez povolení ZOD Bludov a katastrální ú ad v souladu s p íslu nými
edpisy zapsal vlastnické právo k budov vlastníku pozemku, na kterém stojí, tj. obci
Bludov.
Ob ané, kte í odkoupili pozemek, by cht li odkoupit tuto budovu, nebo ji u ívají. Rozd lení
budovy je v ak "ú edn " slo ité, pravd podobn budou muset být u in ny úpravy budovy
apod..
ZOD tak tedy po ádalo o p evod budovy do jeho vlastnictví, a tak ve keré vy izování ohledn
rozd lení a prodeje budovy ob an m by bylo ji jeho zále itostí.
Celou v c lze provést dle sd lení katastrálního ú adu pouze souhlasným prohlá ením ve
form notá ského zápisu.
Ve keré náklady spojené s p evodem uhradí ZOD Bludov.
JUDr. Sedlá ek m l technickou p ipomínku k formulaci usnesení.
Starosta pak nechal hlasovat.

Zastupitelstvo obce prohla uje, e není vlastníkem budovy stojící na p. . 1002/1 –
p. . 1002/8 v k.ú. Bludov s tím, e uznává vlastnické právo Zem lského obchodního
dru stva Bludov k uvedené budov a souhlasí, aby Zem lské obchodní dru stvo
Bludov bylo v katastru nemovitostí zapsáno jako vlastník vý e uvedené budovy.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Starosta vyhlásil krátkou p estávku.

Po p estávce Ing. Balhar jménem v ech starostovi pop ál k jeho ivotnímu jubileu a p edal
mu malý dárek. Starosta pod koval za p ání i dárek a leny zastupitelstva pozval na p ípitek
po skon ení jednání.

Ad 6/ Obecn závazná vyhlá ka o místních
poplatcích
Vedoucí ekonomicko-správního odboru p edlo il na jednání rady obce dne 13.9.2004 návrh
zm ny OZV o místních poplatcích. Zm na se týká jednak vý e poplatku za odpady a jednak
osvobození poplatník .
OV P p edlo il vyhodnocení odpadového hospodá ství za rok 2003 a výhled na rok 2005.
Podle tohoto p edpokladu by náklady na odpadové hospodá ství na jednoho ob ana inily
v roce 2005 asi 550,-K . Pokud by byl poplatek zvý en z 250,- K na 300,- K na osobu za
rok, pak by obec dávala ze svého rozpo tu asi 326 tis. K ro
na celé odpadové
hospodá ství. V p ípad , e by byl stanoven poplatek 350,-K doplácela by mén asi 160 tis.
Návrh OZV byl konzultován s pracovníky MV R a odsouhlasen Krajským ú adem
Olomouckého kraje. P ipomínky krajského ú adu byly zakomponovány do návrhu.

Rada obce doporu uje stanovit poplatek za odpady od roku 2005 ve vý i 350,- K na osobu
za rok.
Rada obce projednala návrh OZV .4/2004 o zm
obecn závazné vyhlá ky . 4/2003 o
místních poplatcích a p edkládá ho zastupitelstvu obce ke schválení.
Starosta upozornil p edev ím na bod 2 v l. 47, který
vyhodnocení odpadového hospodá ství.

Diskuse :

í více lenné rodiny a na materiál o

Ing. aj upozornil na to, e krajský ú ad práv tento bod 2 nedoporu uje do OZV dávat, nebo
je mo no tyto p ípady it p ímo podle zákona. Starosta pak navrhl vylou it v odst.1 osoby
vykonávající základní vojenskou slu bu, proto e tato u kon í.
Ing. Basler se dotázal, zda od celkových náklad se ode ítají nevymo ené pohledávky a zda
je mo né specifikovat blí e dojí jící áky. Ing. aj odpov l, e bli í specifikace ák
mo ná není a podle zákona není mo né pohledávky ode íst v kalkulaci.Starosta sd lil, e
k vymáhání pohledávek bude p ikro eno.
PhDr. Balík p ipomn l, e pokud se v kalkulaci neode tou poplatky za osvobozené ob any,
pak je výpo et zkreslený. Dále se tá e jestli by bylo mo né za poplatek vydat známku a
vyvá ely by se pouze popelnice ozna ené ili t ch, kte í mají zaplaceno. Ji d íve se
uva ovalo o tzv. kombinovaném zp sobu.
Ing. aj vysv tlil podle jakých zákon se postupuje a jak je mo no pohledávky vymáhat.
JUDr. Sedlá ek vysv tlil, e kombinovaný zp sob by zavést el.
Paní Znojová si myslí, e vrátit se ke známkovému systému by bylo lep í, proto e tento
systém nenutí lidi t ídit odpad. P ipomn la rovn , e by se na ja e a na podzim m ly p istavit
kontejnery na zahradní odpad. Také sb r papíru není dost asto.
Starosta p islíbil, e kontejnery na zahradní odpad budou p istaveny je letos na podzim po
sb ru velkoobjemových odpad . Co se tý e vrácení se zp t ke známkovému systému je na
zvá ení.
Po krátké diskusi, ve které vystoupil i pan Urban z pléna, který hájil zájmy ob an d sledn
ídících odpady, nechal starosta hlasovat o návrhu s t mito zm nami :
v l.47 v odst.1 v písm. a) osoby vykonávající základní vojenskou slu bu a celý odst.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje obecn závaznou vyhlá ku .4/2004, kterou se m ní a
dopl uje obecn závazná vyhlá ka . 4/2003 o místních poplatcích s tím, e se v návrhu
vypou tí v l.47 v odst.1 v písm. a) osoby vykonávající základní vojenskou slu bu a celý
odst.2.
Hlasováno : pro 12 proti 0

zdr el se 2

Ad 7/ Rozpo tové zm ny

Starosta uvedl, e rada obce projednala rozpo tové zm ny, které mají finan ní
dopad jak na stranu výdajovou tak p íjmovou.

Rada obce p edkládá tento návrh rozpo tových zm n zastupitelstvu obce ke schválení :

Ve výdajích :

1031 5169

nákup slu eb p stební innost v lese

- 158.000,- K

3633 6121

in .sít „V Potokách

- 240.000,- K

3111 6121 rekonstrukce v mate ské kole

+ 422.000,- K

6171 6130 odkoupení pozemku od p. Matury

+

2212 5171 cesta u p. Matury

+ 135.000,- K

3113 5331 zvý ené výdaje na teplo v Z

+ 300.000,- K

3113 6121 zvý ené výdaje na rekonstr.kotelny

+ 250.000,- K

celkem zvý ené výdaje o

+ 752.000,- K

V p íjmech :

43.000,- K

1031 2111 P íjmy z p stitelské innosti v lese

- 300.000,- K

1112 Da z p íjm fyzických osob ze SV

+ 802.000,- K

8115 Pou ití z statku ú tu z r.2003

+ 190.000,- K

celkem zvý ené p íjmy o

+ 752.000,- K

Starosta vyzval k podání pozm ovacích návrh .
Pozm

ovací návrhy :
1. návrh JUDr. Sedlá ka ud lat dlá
2.

ní pod kostelem do 150.000,-K

a opravit ztrouchniv lé trámy na zámku

Starosta odpov l, e na opravu trámu asi bude muset být projekt a cenová nabídka n jaké
firmy. Hradit by se to dalo z polo ky oprav majetku. Potom nechal hlasovat o p vodním
návrhu roz eném o návrh vydlá dit prostor mezi hrobkou a restaurací pod kostelem asi do
150tis., p em rozpo et v oblasti p íjm se navý í da ovými p íjmy.
Hlasováno : pro 4 proti 4 zdr el se 6
Návrh p ijat nebyl.
Pak nechal starosta hlasovat o p vodním p edlo eném návrhu.

Zastupitelstvo obce schvaluje p edlo ený návrh rozpo tových zm n .
Hlasováno : pro 11

proti 0

zdr el se 3

Ad 8/ R zné

a) Výro ní zpráva Z za kolní rok 2003/2004

Starosta sd lil, e editel základní koly p edlo il „Výro ní zprávu Z Bludov“ za
kolní rok 2003/2004.
Rada obce se seznámila s p edlo enou „Výro ní zprávou Z Bludov“, vzala ji na
domí.
Vzhledem k tomu, e v leto ním roce do lo k napln ní po tu len v rad
koly, p edkládá editel koly výro ní zprávy ke schválení rad

koly (viz

zákon NR . 564 o státní správ a samospráv ve kolství ).
Zastupitelstvo obce bere výro ní zprávu koly pouze na v domí
a to a po jejím schválení v rad

koly. Za z izovatele (obec) ji podepisuje

starosta poté, co byla projednána v zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na v domí.

i)

souhlas len zastupitelstva s poskytováním osobních údaj

Starosta informoval, e se jedná o to, zda m e obecní ú ad poskytovat osobní údaje
zastupitel . Souvisí to se zák. . 101/2000 Sb. O ochran osobních údaj . Za tím ú elem
dostali v ichni lenové zastupitelstva osobní materiál, který po vypln ní vrátí na obecní ú ad.

j)

rekonstrukce obrazu „Habermannova pila“

Starosta sd lil, e se jedná o obraz malí e Barneta , který je ulo en na radnici a je nutné ho
zrekonstruovat. Ing. Janí ek zajistil restaurátora, který dal nabídku p ilo enou v materiálech,
které v ichni obdr eli. Je dost vysoká, ale za tu cenu by byla zhotovena i kopie. Pan Bóser
projevil o obraz ji v minulosti zájem, proto si myslí, e pokud by si kopii koupil, nabídka
jako taková by byla p ijatelná.
Ing. Janí ek pak podrobn p iblí il celou zále itost rekonstrukce obrazu.
Po krátké diskusi starosta sd lil, e nap ed projedná tuto v c s panem Bósrem a p edlo í
problém znovu na prosincové jednání zastupitelstva.

k)

íjnové oslavy

Starosta sd lil, e íjnové oslavy budou ve st edu 27.10. 2004 v 18 hodin u pomníku padlých a
echny pozval.

l) ádost man el

najberkových o odkoupení jejich nemovitosti

K tomuto bodu starosta uvedl, e se jedná o starou zále itost a proto si pozval pana Krobota,
majitele provozovny na dolním konci. Pan Krobot sd lil, e v echny zkou ky prob hly a
výsledky odpovídají normám. Stí nosti ze strany man el najberkových v ak pokra ují dál.
Výsledkem je dopis, který je p ilo en dodate
k materiál m. Jde v n m v podstat o to, e
najberkovi ádají zastupitelstvo obce, aby rozhodlo o tom, e obec si jejich nemovitosti
koupí. Starosta sd lil, e se chce je obrátit na krajský ú ad a po ádat o pomoc p i ení.
Ing. Janí ek doplnil, e man elé najberkovi se na n ho taky obrátili a ádali ho o pomoc.
Kdy se seznámil s materiály, které mu p edlo ili zjistil, e v pr hu zm n u ívání se
vytratilo íslo jedné parcely. Tím jsou neujasn ny i vlastnické vztahy, co p ípad
komplikuje.
Záv rem starosta p islíbil, e bude jednat, jak ji
Zastupitelstvo obce bere ádost man el

Poté starosta vyzval k dal í diskusi :

ekl, s krajským ú adem.

najberkových na v domí.

- Ing. Soural se dotázal jak to vypadá se stavbou chodníku v Nové D din a rekonstrukcí
.p.69
- starosta sd lil, e stavební povolení na chodník bude p tí týden a stav t se za ne
v íjnu.Pokud jde o rekonstrukci byt v .p.69 bude dokon ena 30.11.2004
- Ing. Soural se dále dotázal, pro do lo ke zpo

ní p i opravách v mate ské kole

- vysv tlení podala sl. mídová z OV P a starosta
- JUDr. Sedlá ek se dotázal pro je mimo provoz koncertní sál a pro byla uvoln na místnost
pro p ípravu svatebních ob ad
- starosta vysv tlil, e ze strany obce lo o vst ícný krok ve v ci d lení majetku, proto
místnost byla uvoln na. Pokud jde o sál bylo dohodnuto se spolumajitelem, e do konce
srpna jim byl dán k dispozici na uskladn ní nábytku
- JUDr. Sedlá ek se domnívá, e jde do budoucna o znemo

ní provád t svatební ob ady

- Ing. Balhar potvrdil, e se se spolumajitelem bude jednat, aby vyklizení urychlil
- JUDr. Sedlá ek se s tím nem e spokojit, nebo obec má právo u ívat tyto prostory a
spolumajitel nám to znemo nil a rada obce tomu jen p ihlí í
- Ing. Janí ek d kuje starostovi za dary pro svaz zahrádká . Dále má p ipomínku k tomu, e
obecní ú ad zaslal SZ dopis, kterým sd luje, e nem e p inutit majitele pozemku
v zahrádká ské kolonii u koupali

k tomu, aby odstranil plevel. Navrhuje, aby tyto nálety

osekla spole nost OLB s.r.o. a obec a na n m vymáhá tyto náklady.
- Ing. Balhar sd lil, e máme obecního právníka, který k tomuto problému dá jasné stanovisko
- Ing. Soural p ipomíná, e pam tní deska Adolfa Ka para na cukrárn není vid t, je zarostlá
rostlinami pnoucími se po fasád
- starosta ubezpe il, e na to upozorníme vlastníka nemovitosti

Poté starosta vyzval ob any, mají-li n jaké dotazy

- P ihlásila se paní Mgr.Milena Pospí ilová, která se dotázala zastupitel , pro v Bludovanu
vy el lánek MUDr. Riedla, ve kterém byly osobní a intimní údaje o jejich rodin .
V p estávce tohoto jednání obdr ela sice omluvný dopis od éfredaktora pana Banka a od
starosty, ale tá e se pro k tomu v bec muselo dojít. P ipomn la, e v okolí lázní jim byly
vydány pozemky a s obcí chce vycházet v dobrém a spolupracovat s ní.
- Starosta odpov

.

l, e to nebyl ádný zám r po kodit jméno Pospí ilových, ale spí e

ned slednost v jakési cenzu e. Kdysi v minulosti bylo

eno, e se cenzurovat nebude, tudí

vytisklo se v dy v e, co p lo jako p ísp vek. Uvedl v ak, e do budoucna se takové v ci
nestanou, proto e redak ní rada bude toto kontrolovat. Je

jednou se paní Pospí ilové

omluvil. Ta byla s vysv tlením spokojena a omluvu p ijala.

- Dále vystoupil pan Dohnálek, který si st oval, e u „Ol anek“ je parkovi

, ze kterého te e

voda do sklepa
- sl.. mídová, konstatovala, e na odboru se o problému ví a bude se

it

- Pak vystoupil pan M rka a tázal se, kdy se bude d lat komunikace v ul. Za kolou u nov
postavených dom . Z Bludovanu se dov

li, e se letos d lat nebude.

- Starosta vysv tli celou zále itost a p islíbil, e v roce 2005 se tam bude d lat spla ková
kanalizace, poté se bude moci ud lat i cesta.
- Pan M rka navrhuje, aby se letos aspo provizorn upravil pravý b eh.
- Starosta si myslí, e toto by bylo mo né, peníze na opravu komunikací je

jsou.

- sl. mídová p ipomn la, e obec by m la mít láze skou komisi
- Ing. Pavlík si st uje na stav v ul. palkova. Byl zde odstran n sloupek bránící pr jezdu.
Zna ky, které jsou z obou stran nikdo nerespektuje a provoz se zvý il. Do lo i k po kození
opraveného povrchu komunikace. Ani zpomalovací retarder není funk ní. Díry, které jsou
v komunikaci zap

ují zne

ní fasád.

-starosta k tomu uvedl, e m l p íslib od policie, e se budou d lat kontroly a nejen v ul.
palkova. Zatím k tomu nedo lo, slib spln n nebyl.
- JUDr. Sedlá ek p ipomíná, e tuto situaci o ekával, pon vad zru ením sloupku do lo ke
zpr jezdn ní ulice. M l v ak za to, e ob ané z této ulice s jeho odstran ním souhlasí.
- sl. mídová zd raznila, e sloupek tam byl v rozporu se zákonem
-Ing.Pavlík zd raznil, e sloupek tam nikdy nikomu nevadil a nikdo si nest oval
-Starosta se nebrání tomu instalovat sloupek op t, pokud to bude v souladu se zákonem
-Paní Znojová si myslí, e takových ulic je v Bludov hodn a kdyby v ude cht li sloupky
k omezení provozu, pak by to omezilo provoz p edev ím popelá m, sanitkám apod.
V ichni by m li dodr ovat dopravní zna ky a bylo by to vy

ené.

Starosta pak ve 21,05 hod. zasedání zastupitelstva obce ukon il.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce . 13 konaného dne 24.9.2004 v Kulturním dom
Bludov

Zastupitelstvo obce bere na v domí:
225/Z/04 – informaci o zám ru Ing. ulpíka vybudovat rybník
226/Z/04 – informaci o p edlo ení Výro ní zprávy Z Bludov za kolní rok 2003/2004 Rad
koly
227/Z/04 – ádost man el

najberkových, kterou nabízí k odkoupení své nemovitosti

Zastupitelstvo obce souhlasí:
228/Z/04 – s tím, aby Zem

lské obchodní dru stvo Bludov bylo v katastru nemovitostí

zapsáno jako vlastník k budov stojící na p. . 1002/1 – p. . 1002/8 v k.ú. Bludov

Zastupitelstvo obce schvaluje:
229/Z/04 – jako ov ovatele zápisu JUDr. Josefa Sedlá ka a Davida Horá ka
230/Z/04 – program jednání zastupitelstva obce
231/Z/04 – p ednesenou zprávu o innosti rady obce
232/Z/04 – p ednesenou zprávu o hospoda ení obce k 31.8.2004
233/Z/04 - odprodej ásti pozemku p. . 2374 v k.ú. Bludov vyzna ené v p ilo eném snímku z
katastrální mapy, která po zpracování geometrického plánu bude mít samostatné
parcelní íslo, paní Josef Neduchalové, a to za cenu 100,-K /m2 ( viz p íloha .
1)
234/Z/04 - odprodej ásti pozemku p. . 2374 v k.ú. Bludov vyzna ené v p ilo eném snímku z
katastrální mapy, která po zpracování geometrického plánu bude mít samostatné
parcelní íslo, sourozenc m MUDr.Rostislavu Bedná ovia Mgr. Ev B ichá kové,
a to za cenu 100,-K /m2 ( viz p íloha . 1)
235/Z/04 - sm nu pozemk mezi obcí Bludov a man eli Krystkovými takto : obec
Bludov sm uje ást svých pozemk p. . 2395/3 a p. . 2428 vyzna ené
v p ilo eném snímku z katastrální mapy za ást pozemku man el Krystkových
p. . 2393 rovn vyzna enou v tomté snímku, p em vý e uvedené p edm tné
ásti pozemk budou mít po zpracování geometrického plánu samostatná parcelní
ísla, pop . budou p islou eny ke stávajícím pozemk m. P ípadný rozdíl ve
vým rách sm ovaných pozemk bude finan
vypo ádán ástkou 35,- K /m2.
ed uzav ením smlouvy bude toto projednáno s chatovým výborem ( viz p íloha
.1)
236/Z/04 - odprodej ásti pozemku p. . 2395/3 v k.ú. Bludov vyzna ené v p ilo eném snímku
z katastrální mapy, která po zpracování geometrického plánu bude mít samostatné
parcelní íslo, man el m Ji ímu a Jarmile Hrochovým a to za cenu 35K /m2 ( viz
p íloha . 1)
237/Z/04 - odprodej pozemku p. . 624/2 v k.ú. Bludov paní Ann Kotrlové, a to za cenu 35,K /m2
238/Z/04 - odprodej ásti pozemku p. . 136/1 v k.ú. Bludov vyzna ené v p ilo eném snímku
z katastrální mapy, která po zpracování geometrického plánu bude mít samostatné
parcelní íslo, panu Pavlu Pavlíkovi, a to za cenu 50,- K /m2 s tím, e ve
smlouv bude v cné b emeno do ivotního u ívání pro jeho rodi e

(viz p íloha . 2)
239/Z/04 - sm nu pozemk mezi obcí Bludov a paní Alenou Bauerovou takto:
obec Bludov sm uje své pozemky p. . 829/7 a p. . 829/8 za pozemky paní
Aleny Bauerové p. .831/2 a p. . 831/3 s tím, e rozdíl ve vým rách sm ovaných
pozemk bude finan
vypo ádán a to tak, e obec Bludov zaplatí paní Alen
Bauerové ástku 34,- K /m2,celkem tedy 1.190,- K
240/Z/04 - odkoupení pozemk p. . 315/2, p. 315/3, 316/2 a ást pozemku p. . 2319/29
vyzna ené v p ilo eném snímku z katastrální mapy, která bude mít po zpracování
geometrického plánu samostatné parcelní íslo, od pana Radka Matury a sle ny
Markéty Keklákové, za kupní cenu 105,- K /m2 s tím, e ve smlouv bude
zakotvena povinnost obce do jednoho roku na tomto pozemku vybudovat cestu
( viz p íloha . 3)
241/Z/04 - obecn závaznou vyhlá ku .4/2004, kterou se m ní a dopl uje obecn závazná
vyhlá ka . 4/2003 o místních poplatcích s tím, e se v návrhu vypou tí v l.47
v odst.1 v písm. a) osoby vykonávající základní vojenskou slu bu a celý odst.2
242/Z/04 – p edlo ený návrh rozpo tových zm n (viz p íloha . 4)

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
243/Z/04 – stáhnout bod „darování majetku Ing. Karlu Mornstein – Zierotinovi z programu
jednání

Zastupitelstvo obce konstatuje:
244/Z/04 – e úkol . 224/Z/04 je rozpracován a trvá

Zastupitelstvo obce prohla uje:
245/Z/04 - e není vlastníkem budovy stojící na p. . 1002/1 – p. . 1002/8 v k.ú. Bludov s tím,
e uznává vlastnické právo Zem
budov

lského obchodního dru stva Bludov k uvedené

Zapisovatel: Ing. Jan AJ

Ov ovatelé:

JUDr. Josef SEDLÁ EK

David HORÁ EK

Ing. Jaroslav BALHAR

Ing. Pavel STON

místostarosta obce

starosta obce

