Zápis z jednání zastupitelstva obce . 14 konaného dne 13. 12. 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 ( áste

) , Ing. Jan Basler ( áste

), Jind ich Mat j, JUDr. Josef

Sedlá ek, Ing. Karel Soural, Petr véda, , Marie Znojová

Za Oú :

Ing. aj, p. Fousek ( áste

)

Program jednání :

1) Úvod
2) Kontrola úkol
3) Postup p i výstavb „Kanalizace a OV“
4) Zpráva o innosti rady obce
5) Zpráva o hospoda ení obce k 30.11.2004

6) Majetkoprávní zále itosti
a) odkoupení pozemku od paní Marie B ezinové (p. . 1491/9 – chodník)
b) odprodej pozemku paní V e Kamenské
c) odprodej pozemku man el m Kunertovým
d) odprodej pozemku panu Janu Mat jí kovi
e) odprodej pozemku panu Martinu Vondru kovi a Monice Cehové

f)

odprodej pozemku Ing. Josefu ulpíkovi

g) odepsání pohledávky za spole ností NOVA v.o.s.
h)

edání majetku Základní kole Bludov

i)

zám r odprodat obecní byty v .p. 691 a 811

j)

ádost ZOD Bludov o nevyu ití p edkupního práva obce k p. .1039 p i p evodu této
parcely na Bludovskou a.s.

k) zám r odprodat podíl ½ pozemku p. . 668/2 (PK) v k.ú. Chrome , který vlastní obec
Bludov.
l) sm na pozemk s man eli Krystkovými (zm na usnesení)

7) Vyhlá ení výb rového ízení na p

ky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2005

8) Schválení Podp rných program pro rok 2005 a vyhlá ení výb rového ízení

9) Rozpo tové zm ny

10) Rozpo tové provizorium na rok 2005

11) Rozpo tový výhled na 5 let

12)

zné

a) výro ní zpráva M a Z Bludov za kolní rok 2003/2004
b) plán kontrolní innosti kontrolního a finan ního výboru na rok 2005
c) odm ny len m zastupitelstva obce
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Ad1/ Úvod

Starosta p ivítal p ítomné a zahájil zasedání konstatováním, e je p ítomno 13 len
zastupitelstva obce, které je tedy usná eníschopné. Omluvil Ing. Baslera, který p ijde pozd ji.

Provedením zápisu pov il Ing. Jana aje z obecního
adu.
Jako ov ovatele zápisu navrhl Ing. Franti ka B ezinu a Ing. Jaroslava Balhara a nechal o tom
hlasovat.

Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ov ovatele zápisu z dne ního jednání Ing. Franti ka
ezinu a Ing. Jaroslava Balhara.
Pak p etl program jednání, který doplnil o bod 6l) – sm na pozemk s man eli
Krystkovými a nechal o n m hlasovat. Upozornil je , e bod 3) bude projednán a se dostaví
jednatel firmy VODA-M Ing. Matu ka.

Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje program dne ního jednání.

Ad2/ Kontrola úkol

Starosta sd lil, e z minulých jednání zastupitelstva obce jsou v platnosti dva úkoly, na
kterých se pr
pracuje:

Úkol . 179/Z/04 – týká se vypracování studie na rekonstrukci prostor stávajícího zahradnictví
a okolí Oran érie. Na tomto úkole pracuje tým projektant pod vedením Ing. Kube i. Nov
byl osloven architekt Ing. Majer s tím, aby i on podal nabídku na zpracování této studie.

Úkol . 224/Z/04 – týká se OZV o reklamních za ízením v obci. Byla provedena první
konzultace na KÚ v Olomouci, na návrhu OZV se nadále pracuje.

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o kontrole úkol a bere na v domí, e na úkolech
. 179/Z/04 a . 224/Z/04 se pr
pracuje a z stávají v platnosti.

Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

Ad3/ Postup p i výstavb „Kanalizace a OV“ /viz p íloha .1/
(tento bod byl projednán a po bodu 6, kdy se dostavil Ing. Matu ka)

Starosta uvedl, e rada obce projednala a odsouhlasila dále uvedený postup p i výstavb
Kanalizace a OV Bludov:

Výsledná ástka uvoln né dotace iní 85% z celkových náklad na investi ní akci.
K tomu je obec získá 500 tis. K jako dotaci k náklad m vynalo eným na projektovou
dokumentaci.
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Dále pak starosta ekl, mohu zodpov dn prohlásit, e tak výhodné procento celkové dotace
dosud nezískala na výstavbu spla kové kanalizace ádná obec i m sto v na em okrese.
edlo il jsem obecní rad návrh, aby tato výhoda, spo ívající v získání tak vysoké dotace,
byla vyu ita ve prosp ch ob an na í obce. Rada obce tento zám r schválila a p edkládá ho
ke schválení zastupitelstvu obce.

Na dodavatele této investice je vypsána ve ejná obchodní sout , kterou pro na i obec
provede na základ mandátní smlouvy renomovaná firma RTS, a.s. Brno. Výsledek sout e a
tím pádem i dodavatel stavby by m l být znám nejpozd ji do 25.2.2005 (v etn lh ty na
ípadné odvolání ú astník sout e). Teprve po ukon ení ve ejné sout e bude moci obec
uzav ít vlastní smlouvu o poskytnutí dotace s Fondem P R.
Obec bude chtít, aby si ka dý sám v souladu s projektovou dokumentací, v termínu, který
bude sd len, vykopal p íkop pro p ípojku. Práv zde se dá u et it. Podrobn pak popsal
zp sob financování a pou ití dotace.
Na po átku roku 2005 uspo ádáme pro ve ejnost v dom kultury osv tovou besedu o výstavb
kanalizace a OV, kde vám za p ítomnosti projektant akce budou zodpov zeny dotazy
ob an .

Starosta pak p edal slovo jednateli firmy, která akci projektuje Ing. Matu kovi.
Ten odpov l dotazy jak len m zastupitelstva tak i ob an m v plénu. Popsal zp sob
realizace celé akce i financování.
Ve velmi obsáhlé diskusi byly prodiskutovány jak finan ní tak i projektové a realiza ní
otázky. Mezi d le ité pat ila otázka ceny projektu, ceny p ípojek , výb rové ízení na
dodavatele a uzav ení smlouvy, rozsah celé akce, provedení kanalizace u nové zástavby,
provád ní víceprací, rozpo tová rezerva a poskytnutí úv ru obci v . jeho splácení.

Starosta pak uzav el diskusi a nechal hlasovat .

Zastupitelstvo obce souhlasí s p edlo eným postupem výstavby investi ní akce
„Kanalizace a OV Bludov“ v etn Finan ního projektu na tuto akci.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 2

Ad4/ Zpráva o innosti rady obce

Starosta obce po ádal Ing. Balhara, aby p ednesl zprávu o innosti rady obce.
Místostarosta u se ujal slova:

Rada obce se od posledního jednání zastupitelstva, které se konalo 24.9.2004 se la na t ech
ádných zasedáních.
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).
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1. Hlavní body z projednaných majetkoprávních zále itostí jsou:

Výkup pozemku pro vybudování chodníku od paní B ezinové
Ji v minulosti byl schválen zám r vybudování chodníku Zahradní - Láze ská. K realizace
celé akce je v ak t eba vykoupit od paní Marie B ezinové ást jejího pozemku.
Rada obce schválila zám r odkoupit tento pozemek a p edkládá zastupitelstvu obce k
projednání.

Smlouva o zpracování osobních údaj – ASI Mohelnice
Firma ASI informa ní technologie s.r.o. Mohelnice p edlo ila smlouvu o zpracování osobních
údaj mezi obcí Bludov a firmou GORDIC s.r.o. Jihlava. Firma ASI je dodavatelem
komplexního softwaru Gordic pro obec Bludov. Jeliko v echny tyto programy obsahují
osobní údaje, je t eba vý e uvedenou smlouvu schválit. Mgr. Pot il posoudil, e smlouvu je
mo no podepsat.
Rada obce schválila p edlo enou smlouvu

Prodeje obecních byt na .p. 691 a .p. 811
Dne 5. 10. 2004 byli nájemníci v obecních bytech . p. 691 a . p. 811 po ádáni o sd lení, zda
by m li zájem o odkoupení bytu. Odpov di na dopisy jsou v p ílohách. Karel Plíhal - ANO,

av ak nutno sd lit cenu a podmínky. Vlasta Skácelová - jsou ochotni uva ovat o odkoupení
bytu za rozumnou cenu. Brzobohatá Marie nyní neuva uje o odkoupení bytu, jeliko nebyly
stanoveny bli í podmínky. Skoumalová Andrea - zájem má, chce v ak znát bli í podmínky.
pi ka Zden k zájem má, chce znát bli í podrobnosti.
Rada obce vzala na v domí p ilo ená stanoviska a ulo ila ekonomicko-správnímu odboru
zajistit znalecké posudky

ezkoumání hospoda ení obce (audit)
Vedoucí ekonomicko-správního odboru seznámil RO se zápisem o díl ím p ezkoumání
hospoda ení obce v tomto roce, provedeném krajským ú adem.
Rada obce vzala tuto informaci na v domí.

ádosti o odprodej pozemk
Rada obce se seznámila se ádostmi a nechala je projednat ve stavební komisi.
Rada obce souhlasí se zám rem odprodat pozemky a p edkládá zastupitelstvu obce k
projednání.

Smlouva o p evodu majetku do správy Z Bludov
Ekonomicko-správní odbor p edlo il rad obce smlouvu mezi obcí Bludov a Z , na základ
které obec p evádí movité v ci kole, které nebyly p evedeny do majetku koly p i jejím
vzniku jako samostatného subjektu
Rada obce p edkládá smlouvu zastupitelstvu obce ke schválení.
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ádost o odprodej pozemk

– Ing. ulpík

Rada obce ji d íve projednala tuto ádost.
Rada obce souhlasí se zám rem odprodat pozemky u mlýna za p edpokladu, e na t chto
pozemcích bude vybudován rybník, který bude ve ejn p ístupný a nebude oplocen.

Tento návrh p edkládá ke schválení zastupitelstvu obce.

Smlouva o dílo na kanaliza ní p ípojky
Rada obce projednala o odsouhlasila smlouvu na vyhotovení „Dokumentace pro stavební
povolení a realizaci kanaliza ních p ípojek (osobní p ípojky) v etn obstarání stavebního
povolení“ s firmou PROJEKTY VODAM, s.r.o. Seznámila se té s návrhem postupu prací p i
výstavb „Kanalizace a OV“ a s finan ním rozpo tem na tuto akci .
Rada obce s návrhem postupu prací a s finan ním rozpo tem na tuto akci souhlasí a p edkládá
oba návrhy ke schválení zastupitelstvu obce.

Dal í smlouvy o dílo:
- provedení hydrogeologického pr zkumného vrtu na fotbalovém h ti
- ízení, sledování, dokumentaci a vyhodnocení jímacího vrtu na fotbalovém h ti.
- zpracování geologického projektu, sportovní areál HV
Rada obce tyto schválila smlouvy.

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

OV a kanalizace
Starosta informoval radu obce o p iznání dotace. Obci Bludov je tedy p iznána finan ní
podpora na akci Kanalizace a istírna odpadních vod. Dotace ERDF (evropská unie) 105 653
tis. K , co je 75% celkových náklad akce, a dotace ze SF P 14 087 tis. K , tj.10% náklad .
Více informací viz. poslední íslo Bludovanu.
Rada obce vzala tuto informaci na v domí a doporu ila postup zve ejn ný v Bludovanu.

Smlouva na inventarizaci a pasport zelen
OV P p edlo il návrh smlouvy o dílo s firmou Agroprojekt PSO s.r.o. Brno na provedení
inventarizace a pasportu zelen , pot ebný pro budoucí mo nost erpání dotací na zele .
Rada obce schválila p edlo enou smlouvu.

3. Hlavní body z projednaných finan ních zále itostí:

Rozpo tové zm ny
Rada obce projednala, schválila a p edkládá tomuto zastupitelstvu obce rozpo tové zm ny ke
schválení.
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Návrh rozpo tu na rok 2005
Odbor ekonomicko-správní a OV P p edlo ily návrh rozpo tu 2005.
Byla zpracována pracovní verze, která byla p edána i finan nímu výboru.
Rada obce se seznámila s tímto návrhem.

Pohledávky obce
Rada obce se seznámila se stavem v ech pohledávek obce. Nevymahatelná a proml ena je
pohledávka za spole ností NOVA, v.o.s. ve vý i 93.643,- K .
Na doporu ení finan ního výboru rada obce souhlasí s odpisem a p edkládá zastupitelstvu
obce návrh na odpis pohledávky.

Rozpo tový výhled
Podle §3 zákona . 250/2000 Sb. o rozpo tových pravidlech územních rozpo
zn ní, má obec povinnost tento výhled zpracovat.
Rada obce p edkládá rozpo tový výhled zastupitelstvu obce ke schválení.

v platném

ky z FRB
Ekonomicko-správní odbor provedl vyhodnocení erpání FRB za rok 2004 a seznámil s ním
radu obce.
Dále ekonomicko-správní odbor p edlo il rad obce návrh na vyhlá ení výb rového ízení na
ky z FRB pro 2005
Rada obce p edkládá tento návrh zastupitelstvu obce.

Podp rné programy obce
Rada obce se seznámila s vyhodnocení erpání podp rných program obce za rok 2004.
Byl projednán návrh na vyhlá ení výb rového ízení na p ísp vky z PP obce pro rok 2005.
Rada obce p edkládá tento návrh zastupitelstvu obce k projednání.

4. Hlavní body z projednaných „r zných“ zále itostí:

Výro ní zpráva M Bludov za kolní rok 2003/2004

editelka mate ské koly p edlo ila Výro ní zprávu M Bludov za kolní rok 2003/2004.
Rada obce vzala zprávu na v domí a p edkládá ji zastupitelstvu obce ke schválení.

Rezignace Mgr. Divi ové na lenství v redak ní rad Bludovanu

Mgr. Divi ová zaslala RO rezignaci na funkci lena redak ní rady Bludovanu.
Rada obce odvolala z funkce lena redak ní rady Bludovanu Mgr. Jarmilu Divi ovou.
Rada obce dále odvolala z funkce éfredaktora redak ní rady Bludovanu pana Karla Banka a
jmenovala ho lenem redak ní rady. éfredaktorem redak ní rady Bludovanu jmenovala
dosavadního lena redak ní rady PhDr. Stanislava Balíka.
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Jmenování inventariza ních komisí

Vedoucí ekonomicko-správního odboru p edlo il rad obce návrh na jmenování
inventariza ních komisí.
Rada obce jmenovala inventariza ní komise – viz. zápis z RO.
Odm ny komisím

Rada obce se zabývala vyhodnocením innosti komisí, SPOZ a redak ní rady Bludovanu.
Rada obce rozhodla poskytnout odm ny redak ní rad , len m SPOZ a len m komisí
(mimo zastupitele) v . tajemník komisí za práci v roce 2004.

Obecní ples
Rada obce rozhodla uspo ádat I. obecní ples, který se uskute ní dne 8.1.2005 v kulturním
dom . K zaji ní této akce jmenovala rada obce organiza ní výbor.
Rada obce si dovoluje vás zastupitele a v echny ob any pozvat na tento ples.

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

Na jednání se dostavil Ing. Basler

Diskuse :

-JUDr. Sedlá ek se dotázal kdo rozhodl o op rných zídkách u chodníku v Nové D din
- starosta odpov

l, e stavba se provedla podle projektu p. Kory ánka, který byl zpracován

p ed 10ti lety, tam ty zídky nebyly. Kdy se za alo stav t, bylo t eba

it sva itý terén a

proto se tam ud laly zídky.
- JUDr. Sedlá ek opakuje otázku, která zní, kdo rozhodl o tom, e tam zídky budou

-starosta odpov

l, e byly sou ástí dodávky

- p. Fousek up esnil, e projekt byl zpracován v roce 1994 a zídky tam byly, ale nebyly
v rozpo tu, stavba se tedy provedla podle schváleného projektu
- JUDr. Sedlá ek se dále dotázal kdo rozhodl o tom, jak bude vypadat druhá strana se
schodi

m, kdo to posuzoval za obec

- starosta odpov

l, e to rozhodl projektant, z obecních orgán to nikdo neposuzoval

- JUDr. Sedlá ek dále vznesl p ipomínku ke slo ení redak ní rady Bludovanu, kterou tvo í 3
lenové, v ichni lenové ODS. Podle n ho by to m li být spí nestraníci.
-starosta uvedl, e u obdr el návrh na dal ího lena a nebrání se jejímu roz ení
-PhDr. Balík vznesl námitku, e jde o srovnatelnou situaci, kdy éfredaktorkou byla man elka
bývalého starosty a lenkou redak ní rady byla její vagrová. Prosí tedy Dr. Sedlá ka, aby
lépe zva oval svá slova

Starosta pak nechal hlasovat o p ednesené zpráv o innosti rady obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje p edlo enou zprávu o innosti rady obce.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1
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Ad5/ Zpráva o hospoda ení obce k 30.11.2004

Zprávu p ednesl starosta.

K 30.11.2004 inily skute né p íjmy obecního rozpo tu 38 695 tis. K (85% pln ní ro ního rozpo tu)
a skute né výdaje dosáhly vý e 38 404 tis. K (84% pln ní ro ního rozpo tu). K poslednímu dni
síce listopadu inil z statek finan ních prost edk na ú tech obce celkem 3 811 tis. K .
Rozhodující ást rozpo tových p íjm – da ové p íjmy – jsou za jedenáct dvanáctin roku pln ny tak,
e by nem lo ke konci roku dojít k ádným v ím nedoplatk m. Naopak, spí e lze v n kterých
ípadech o ekávat mírné navý ení. Rozpo tované da ové p íjmy by ve svém sou tu m ly být ve
skute nosti napln ny.
Drobné odchylky v ú tování jednotlivých rozpo tových polo ek (jejich
ení je v kompetenci rady
obce) jsou pr
korigovány. Odchylky ve vývoji pln ní rozpo tových výdaj za oblast výstavby a
ivotního prost edí jsou radou obce p edlo eny ke schválení dne nímu zastupitelstvu obce jako
rozpo tové zm ny.
Dostatek finan ních prost edk v celém dosavadním pr hu leto ního roku umo oval obci hradit
své obchodní závazky ve lh tách splatnosti. Toté lze íci e platí i v oblasti závazk obce, které
vyplývají z uzav ených úv rových smluv.

Zastupitelstvo rady obce schvaluje p edlo enou zprávu o hospoda ení obce ke dni
30.11.2004.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 6/ Majetkoprávní zále itosti

a) odkoupení pozemku od paní Marie B ezinové (p. . 1491/9 – chodník)

Obec Bludov hodlá vybudovat na ásti pozemku p. . 1491/1 v k.ú. Bludov chodník.
edm tná ást pozemku byla GP . 1067-107/2004 Andrey Indrové ozna ena jako p. .
1491/9. Tento pozemek je ve vlastnictví paní Marie B ezinové, která je ochotna pozemek obci
odprodat za cenu 100,- K /m2, tedy celkem za 14 300,- K .

Zastupitelstvo obce schvaluje odkup ásti pozemku p. . 1491/1 v k.ú. Bludov ozna ené v GP
. 1067-107/2004 jako p. . 1491/9 od paní Marie B ezinové, za kupní cenu
100,- K /m2.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

b) odprodej pozemku paní V e Kamenské

Jedná se o nov vzniklou parcelu na základ
provád né katastrálními ú ady.

digitalizace údaj

katastrálního operátu

ív í stav byl takový, e byla vedena pouze jedna parcela ve vlastnictví paní Kamenské,
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 Kamenská zájem.
Celý pozemek v etn p edm tné parcely má paní Kamenská ji dlouhé roky oplocený a u ívá
jej.
Zám r pozemek odprodat schválila rada obce na svém zasedání konaném dne 25.11.
a 30.11.2004.
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Návrh kupní ceny: 35,- K /m2

OV P souhlasí s prodejem pozemku. Komise prodej doporu uje.
Informativn – pozemek bez sítí.

- JUDr. Sedlá ek vznesl dotaz, kdo bude platit znalecký posudek
- starosta uvedl, e toto
eno nebylo, ale jednalo se o cenách pozemk . V roce 2001 bylo
usnesením . 196/Z/01 rozhodnuto, e pozemky pro stavební ú ely se budou prodávat za cenu
do 300,- K /m2, pozemky pro jiné ú ely za cenu do 150,- K /m2 a v p ípad vypo ádání
dlouhodobých u ivatelských vztah za cenu do 50,- K .
edlo il seznam v ech prodej pozemk , které jsou v souladu s tímto usnesením.
Poté nechal hlasovat o usnesení.

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku p. . 1147/2 v k.ú. Bludov paní V e
Kamenské za kupní cenu 35,- K /m2 s tím, e pokud bude t eba znalecký posudek, uhradí
náklady na jeho po ízení kupující.

Hlasováno : pro 11 proti 0 zdr el se 3

c) odprodej pozemku man el m Kunertovým

Man elé Kunertovi po ádali o odprodej pozemku p. . 695/2 v k.ú. Bludov. Svoji ádost
od vod ují tím, e pozemek tém 40 let rodina u ívala, na vlastní náklad jej udr ovala
a opravovala (u ívali prarodi e i rodi e paní Kunertové).

Vzhledem k vynalo eným náklad m v pr hu 40 let na údr bu a opravu pozemku navrhují
man elé Kunertovi maximální kupní cenu 10,- K /m2.
Zám r odprodat pozemek schválila rada obce na svém zasedání konaném dne 25.11.
a 30.11.2004.
Návrh kupní ceny: Kunertovi ⇒ 10,- K /m2

Rada obce ⇒ 35,- K /m2

OV P souhlasí s prodejem pozemku p. . 695/2.

Diskuse :

- pan Kunert z pléna, který byl starostou vyzván, p ipomn l, e pozemek byl u íván a
oplocen
a staral se o n ho. Myslí si, e by platit nem l nic.
- Ing. Janí ek ekl, e t chto p ípad je v Bludov více a po átek spadá a do 30 let minulého
století, kdy se stav ly obecní cesty jako nouzové práce. V té dob se pozemky r zn
zarovnávaly, aby cesta la rovn a vlastníci pozemk se svým plotem couvli.
Doporu uje tedy prodat Kunertovým pozemek za cenu , kterou si navrhli.
-starosta potvrdil, e cena odpovídá té dle zmín ného usnesení 196/Z/01.
- JUDr. Sedlá ek vzpomíná, e se v minulosti uva ovalo o sm nné smlouv s Kunertovými,
jejich pozemky práv z d vod uvedených Ing. Janí kem, u ívá obec.

- pan Kunert toto potvrdil
- Ing. B ezina upozor uje na skute nost, e t chto p ípad je jist víc a m ly by se

it

komplexn
- JUDr. Sedlá ek navrhuje po ádat katastrální ú ad o obnovení tzv. katastrálního stavu, ze
kterého by tyto p ípady bylo mo no zjistit
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Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku man el m Kunertovým a
rozhodlo
it podobné p ípady ve spolupráci s katastrálním ú adem.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

d) odprodej pozemku panu Janu Mat jí kovi

Pan Jan Mat jí ek po ádal o odprodej pozemku p. . 1994 v k.ú. Bludov. Jedná se o úzký
pozemek mezi nemovitostí, její je spoluvlastníkem, a prodejnou Jednoty.
Zám r pozemek odprodat schválila rada obce na svém zasedání konaném dne 25.11.
a 30.11.2004. Návrh kupní ceny: 50,- K /m2
OV P souhlasí s prodejem pozemku. O prodeji byl informován zástupce Jednoty Záb eh.
V domluveném termínu se v záporném smyslu nevyjád il.
Komise prodej doporu uje. Informativn – pozemek bez sítí.

Diskuse :
-JUDr. Sedlá ek upozor uje na to, e by Jednota m la dát své stanovisko.
-starosta p islíbil, e písemné stanovisko Jednoty bude dolo eno.
- PhDr. Balík si myslí, e jde o pozemek pro jiné ú ely, tudí cena by mohla být vy í,
navrhuje 100,- K /m2

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku p. . 1994 v k.ú. Bludov panu Janu
Mat jí kovi za kupní cenu 100,- K /m2 s tím, e pokud bude t eba znalecký posudek, uhradí
náklady na jeho po ízení kupující.
Hlasováno : pro 11 proti 1 zdr el se 2

e) odprodej pozemku panu Martinu Vondru kovi a Monice Cehové

Pan Vodnru ka a sle na Cehová ádají o odprodej ásti pozemku p. . 1346/1 v k.ú. Bludov
ozna ené v p ilo eném GP jako p. . 1346/6 o vým e 414 m2.
Tímto pozemkem cht jí roz

it sv j pozemek p. . 1331.

Zám r pozemek odprodat schválila rada obce na svém zasedání konaném dne 25.11.2004
Návrh kupní ceny: 50,- K / m2

OV P souhlasí s prodejem pozemku za podmínky z ízení v cného b emene na u ívání sjezdu
pro p ístup na ostatní pozemky. Stavební komise doporu uje.
Informativn – pozemek bez sítí.

Diskuse :

-Ing. Basler upozornil na skute nost, e v blízkosti rostou obecní stromy, které by mohly
po kodit soukromý majetek.
-pan Kacar z pléna podpo il prodej tohoto pozemku , pon vad se o n ho bude aspo n kdo
starat . Hodnotný pozemek to v ak není.
Starosta pak nechal hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej ásti pozemku p. . 1346/1 v k.ú. Bludov ozna ené
v geometrickém plánu . 1063-93/2004 zhotovitele Andrey Indrové jako p. . 1346/6 Martinu
Vondru kovi a Monice Cehové za kupní cenu 50,- K / m2 s tím, e pokud bude t eba
znalecký posudek, uhradí náklady na jeho po ízení kupující.
Hlasováno : pro 8 proti 1 zdr el se 5

f)

odprodej pozemku Ing. Josefu ulpíkovi

Starosta sd lil, e jde o pozemky, na kterých chce Ing. ulpík vybudovat rybník. O
tomto zám ru bylo zastupitelstvo obce informováno na posledním zasedání a bylo
konstatováno, e do skon ení pozemkových úprav nelze s pozemky nakládat. KPÚ skon ily a
nabyly právní moci. Ing. ulpík zm nil sv j p vodní zám r a má nyní zájem pozemky
odkoupit. Jedná se o 17.398 m2 a navrhuje cenu 15,- K /m2. Cena je srovnatelná s cenou
stanovenou znaleckým posudkem na n které parcely v této lokalit . Pozemky jsou z velké
ásti podmá ené.

Diskuse :
- JUDr. Sedlá ek navrhuje, aby se pozemky, které se v minulosti vykupovaly od soukromník
prodaly za stejnou cenu a ást , kterou jsme v rámci pozemkových úprav sm nily byla
ocen na znaleckým posudkem.
-PhDr. Balík se domnívá, e pokud pozemek bude slou it k podnikání, m l by být pat
zaplacen, pokud nebude slou it k tomuto ú elu pak neví, v em spo ívá podnikatelský zám r
-JUDr.Sedlá ek íká, e pokud by obec cht la mít v t chto místech rybníky musela by jejich
vybudování zaplatit. Pokud máme zájem, aby tam byl a krajina tím získala na vzhledu, pak
je dobré, e Ing. ulpík je chce financovat.

Starosta pak nechal hlasovat o usnesení, které navrhl JUDr. Sedlá ek.

Zastupitelstvo obce souhlasí se zám rem odprodat pozemky p. . 2146/3, p. .2152/3,
p. .2152/1 a p. . 2155 v k.ú. Bludov a to za cenu, za kterou byly v minulosti vykoupeny
a ty, které obec získala v rámci KPÚ za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasováno : pro 9 proti 4 zdr el se 1

g) odepsání pohledávky za spole ností NOVA v.o.s.

Rada obce p edkládá zastupitelstvu návrh na odepsání pohledávky za spole ností NOVA v.
o. s. (viz p íloha JUDr. Miroslav Martinák, advokátní kancelá ).

Dne 31.5.1994 byl Okresním soudem v umperku vydán platební rozkaz na zaplacení
ástky 93 643,- K s p íslu enstvím, kterou m l povinný, tedy spole nost NOVA v.o.s.,
zaplatit obci Bludov. Proti tomuto platebnímu rozkazu byl odp rcem podán odpor 7.9.1994,
který soud zamítl svým usnesením ze dne 30.6.2000. Vzhledem k tomu, e byl odbor
zamítnut a usnesení o zamítnutí odporu nabylo právní moci a 29.7.2000, bylo teprve tímto
dnem postaveno najisto, e platební rozkaz je ode dne 7.9.1994 pravomocný. Proml ecí lh ta
tedy uplynula 7.9.2004.
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Z materiálu JUDr. Martináka Miroslava vyplývá, e i kdyby ihned po nabytí právní
moci usnesení o zamítnutí odporu, tedy dnem 29.7.2000 byl podán návrh na výkon rozhodnutí
(exekuci), bylo by vymáhání pohledávky s vysokou pravd podobností neú elné a ve svém
sledku by znamenalo zbyte né vynakládání prost edk obce Bludov – spole nost zru ena,
v likvidaci, nikdo nep ebíral po tu .

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby pohledávka za spole ností NOVA v.o.s. ve vý i
93.643,- K z roku 1994 byla odepsána.
Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 2

h)

edání majetku Základní kole Bludov

Rada obce p edkládá ke schválení zastupitelstvu obce Smlouvu mezi obcí Bludov a
základní kolou , na základ které obec p edává movité v ci kole. Jedná se o ty v ci (
vybavení kuchyn a t locvi ny), které nebyly p evedeny do majetku koly p i jejím vzniku
jako samostatného subjektu. Pokud by obec majetek odepisovala, byla by dnes hodnota
chto v cí nulová, nebo by byly ú etn odepsané. Proto e obec odpisy neprovádí , vede
edm tné v ci stále v po izovacích cenách a hodnota v cí , které obec p edává kole tak iní
ástku 1,946.966,- K . Majetek, který se p edává je p ílohou smlouvy.

Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o p edání majetku do správy Základní koly
Bludov“.
Hlasováno : pro 14

i)

proti 0

zdr el se 0

zám r odprodat obecní byty v .p. 691 a 811

Na základ usnesení . 838/R/04 byly dne 5. 10. 2004 obesláni v ichni nájemníci
obecních byt z . p. 691 na ulici kolní a z .p. 811 na ulici Kroupova, aby zvá ili nabídku
na odkoupení bytu a nejpozd ji do 15. 10. 2004 sd lili Obecnímu ú adu své stanovisko.
Po sd lení jejich stanoviska (krom p. pi kové Aleny) bylo na zasedání rady obce
usnesením . 871/R/04 ulo eno, aby byl vypracován znalecký posudek na jednotlivé byty.
Rozhodnutím starosty v ak byl tento úkol pozastaven a p ed vypracování tohoto znaleckého
posudku bude tento zám r p edlo en zastupitelstvu obce k projednání. Jedná se o 4 byty na
.p. 691 a rodinný d m .p. 811.

Zastupitelstvo obce souhlasí se zám rem odprodat byty v .p. 691 a 811 a
s vypracováním znaleckých posudk na tyto byty.
Hlasováno : pro 13 proti 0

zdr el se 1
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j)

ádost ZOD Bludov o nevyu ití p edkupního práva obce k p. .1039 p i p evodu
této parcely na Bludovskou a.s.

Starosta uvedl, e Ing. Klime roz uje svoji erpací stanici LPG u Nové o dal í stojany
na natural a naftu. Kdy p edkládal zám r pot eboval souhlas ú astník ízení co bylo i ZOD
Bludov. Bludovská a.s. má zajistit do roku 2006 p est hování své erpací stanice z blízkosti
zámku.Naskytla se mo nost umístit tuto nádr na pozemek p. .1039, na kterém v ak vázne
emeno p edkupního práva obce ze smlouvy z roku 1995. Rada obce projednala tuto
zále itost a p edkládá návrh na zru ení tohoto p edkupního práva.

Diskuse :

-

JUDr. Sedlá ek se pozastavuje nad tím, e rada obce m ní územní plán na nátlak
dru stva, ani by to bylo projednáno ádným zp sobem

-

Starosta up es uje, e nejde o zm nu, ale o za azení mezi po adavky na zm nu.

-

JUDr. Sedlá ek dále íká, e smlouva mezi obcí a ZOD Bludov, na základ které ZOD
pozemek vlastní, je ze dvou d vod áste
neplatná /podrobn vysv tlil pro /.
Navrhuje tedy vyjednat novou smlouvu , která by nov upravila majetkoprávní vztahy,
tudí dnes nejednat o vzdání se p edkupního práva, které mo ná neexistuje. Dále uvedl,

e rozhodovat o studii, kterou nevidíme asi t ko m eme. Navrhuje stáhnout tento bod
programu.
- k tomuto bodu se rozvinula del í diskuse
- Ing. Klime z pléna podal k této v ci vlastní vysv tlení a zd raznil, e jeho výstavba
neohro uje zájmy na parcele ZOD
- Ing.Balhar navrhuje, aby se s ob ma stranami dojednala nová smlouva
Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat .

Zastupitelstvo obce rozhodlo stáhnout tento bod s programu jednání a ukládá rad
obce p ipravit do února 2005 novou smlouvu se ZOD Bludov, která nov upraví
majetkoprávní vztahy
Hlasováno : pro 10

ené ve smlouv z roku 1995.

proti 2

zdr el se 2

Starosta vyhlásil krátkou p estávku.
Po p estávce se ú astnil jednání i pan Horá ek

k) zám r odprodat podíl ½ pozemku p. . 668/2 (PK) v k.ú. Chrome , který vlastní
obec Bludov.

Obec Bludov je spoluvlastníkem pozemku parcela . 668/2 (PK) v k.ú. Chrome (vlastní podíl
1
/2 ).
Obec Chrome má zájem odkoupit vý e uvedený podíl obce Bludov na pozemku p. . 668/2
(PK) v k.ú. Chrome .
Tento pozemek pro obec Bludov nemá význam, ná
spoluvlastníkem je pan Miroslav vá ek z Chrom e.

podíl

iní 17 m2. Druhým
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Dle ob anského zákoníku má druhý „podílový“ spoluvlastník p edkupní právo na p edm tnou
ást pozemku, je tedy t eba toto s ním projednat. Pan vá ek se p ípisem ze dne 30.11.2004
svého p edkupního práva vzdal.
Zám r podíl odprodat schválila rada obce na svém zasedání konaném dne 25.11.
a 30.11.2004.
Navrhovaná cena: do 100,- K za celý pozemek

Diskuse :

-PhDr. Balík p ipomn l starou zále itost, kdy do lo k posunutí hranice mezi obcemi Bludov a
Chrome v neprosp ch Bludova. Bývalý starosta m l jednat o navrácení pozemk do k.ú.
Bludov. Tá e se tedy jak to dopadlo.
- JUDr. Sedlá ek sd lil, e jednání prob hla, ale zastupitelstvo obce Chrome neschválilo
navrácení pozemk .
-PhDr. Balík si myslí, e jednání v této v ci by se m la obnovit
- Ing. B ezina p ipomíná, e KPÚ jsou ukon eny a tato zm na by mohla mít vliv na
id lování dotací z EU.

Zastupitelstvo obce odkládá jednání o odprodeji svého podílu 1/2 na pozemku p. . 668/2 (PK)
v k.ú. Chrome a ukládá rad obce, aby vedla s obcí Chrome jednání o historické hranici
mezi obcemi s tím, e je nutno posoudit mo né dopady na KPÚ.
Hlasováno : pro 11

proti 3

zdr el se 1

l) sm na pozemk s man eli Krystkovými (zm na usnesení)

Zastupitelstvo obce schválilo usnesením . 235/Z/04 ze dne 24.9.2004 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
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.
V sou asné dob ji je vypracován geometrický plán s ozna ením jednotlivých parcel.
Man elé Krystkovi v ak nesouhlasí s vý í ástky za 1m2, kterou má být vypo ádán rozdíl ve
vým rách sm ovaných pozemk .
Man elé Krystkovi by toti museli obci Bludov doplatit 1.785,-K , nebo by sm nou
pozemk od obce dostali o 51 m2 více ne obec od nich.
Krystkovi navrhují pro vypo ádání rozdílu ve vým rách sm ovaných pozemk

ástku

1,- - 2,-K /m2. Tento sv j návrh od vod ují následovn :
1) p vodn necht li sm nit celou ást pozemku p. . 2395/3, jak bylo zastupitelstvem ji
schváleno, ale pouze polovinu, av ak M Ú umperk nedal souhlas k takovémuto rozd lení
pozemku, proto souhlasili se sm nou celé ásti pozemku dle schválení ZO (viz nákres)
2) se sm nou celé ásti pozemku souhlasili za podmínky, e ástka na vypo ádání rozdílu
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vým r sm ovaných pozemk bude stanovena v symbolické vý i (bylo stanoveno
35,-K /m2)
3) ást pozemku, kterou Krystkovi sm ují navíc, je pouze svah, na kterém jsou umíst ny
stromy (viz snímky k nahlédnutí u starosty)

Zastupitelstvo obce m ní své usnesení . 235/Z/04 ze dne 24.9.2004 takto:

Zastupitelstvo obce schvaluje sm nu pozemk mezi obcí Bludov a man eli Krystkovými,
takto:
obec Bludov sm uje ást svého pozemku p. . 2395/3 ozna enou v GP . 1062-95/2004
jako p. . 2395/3 a ást svého pozemku p. . 2428 ozna enou v GP . 1062-95/2004 jako
p. . 2428/2 za ást pozemku man el Krystkových p. . 2393 ozna enou v GP . 106295/2004 jako p. . 2393/2 s tím, e rozdíl ve vým rách sm ovaných pozemk bude
finan
vypo ádán ástkou 2,- K /m2.
Hlasováno : pro 14

proti 0

zdr el se 1

7) Vyhlá ení výb rového ízení na p
rok 2005 /viz p íloha . 2/

ky z Fondu rozvoje bydlení pro

Starosta uvedl, e rada obce p edkládá zastupitelstvu obce návrh na vyhlá ení výb rového
ízení na p ky z Fondu rozvoje bydlení pro ob any na rok 2005.

- PhDr.Balík navrhl posunout termín podávání ádostí do konce února a to z toho d vodu, e
Bludovan vyjde na p elomu ledna a února.

Starosta poté nechal hlasovat.

Zastupitelstvo obce vyhla uje výb rové ízení na p ky z Fondu rozvoje bydlení pro
rok 2005 s tím, e lh ta pro podání p ihlá ek je do 28.2.2005.
Hlasováno : pro 15

proti 0

zdr el se 0
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8) Schválení Podp rných program pro rok 2005 a vyhlá ení
výb rového ízení /viz p íloha . 3/

Starosta sd lil, e model podp rných program by m l z stat dle názoru rady obce stejný
jako v roce 2004.

-JUDr. Sedlá ek po aduje roz it bod Podpora architektonického vzhledu obce . Navrhuje
zahrnout ty dota ní tituly, které tam d íve byly. Domnívá se, e obec i ob ané si to zaslou í a
pro OV P by to byl vhodný nástroj v ovliv ování vzhledu obce.

-

Ing. Janí ek podporuje tuto my lenku a myslí si, e by se m li finan
podpo it i
ob ané, kte í pe ují o vzhled obce (se ení trávy, úklid), jak se to n kde d je.

V souvislosti s budováním kanalizace bude t eba, aby si ob ané p ed svými domy terén
upravili.
- JUDr. Sedlá ek podotkl, e tato forma není vhodná pro podp rné programy, pokud by se

nezm nil jejich princip
- PhDr. Balík íká, e by to bylo vhodné pro nadaci Karla star ího ze erotína. Dále
p ipomn l, e je nutné pe liv dohlédnout na to, aby ádosti m ly pot ebné nále itosti, aby
komise nemusely ádost vy adit pro formální nedostatky.

Starosta pak nechal hlasovat o návrhu JUDr. Sedlá ka doplnit PP o tituly :
-

realizace architektonicky hodnotných fasád, oken a dve í

-

realizace plot orientovaných k ve ejné komunikaci

Hlasováno : pro 6

proti 7

zdr el se 2

Návrh p ijat nebyl.

Starosta pak nechal hlasovat o p edlo ených podp rných programech a vyhlá ení výb rového
ízení pro rok 2005.

Zastupitelstvo obce schvaluje Podp rné programy obce Bludova pro rok 2005 a
vyhla uje výb rové ízení na poskytnutí podpor z podp rných program pro rok 2005.
Hlasováno : pro 9

proti 0

zdr el se 6

9) Rozpo tové zm ny /viz p íloha . 4/

Rozpo tové zm ny, které rada obce p edkládá zastupitelstvu nezakládají nárok na dal í
zdroje. Jedná se o rozpo tové zm ny navr ené OV P.
Starosta pak podrobn ji p iblí il n které polo ky a objasnil d vody pro ke zm nám do lo.

Diskuse :

- Ing. Soural a dal í za ali diskutovat hlavn o akci chodník v Nové D din .

Po del í diskusi i k dal ím polo kám, do které se zapojili i p ítomní ob ané, navrhl JUDr.
Sedlá ek, aby kontrolní a finan ní výbor p ezkoumaly ú elnost vynakládání obecních
prost edk

u akcí :

chodník Z - Seliko, oprava kanalizace u zámku , ve ejné osv tlení Vl í d l a
ve ejné osv tlení V Potokách
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Hlasováno : pro 7 proti 2

zdr el se 6

Návrh p ijat nebyl.

Poté nechal starosta hlasovat o p edlo eném návrhu rozpo tových zm n.

Zastupitelstvo obce schvaluje p edlo ený návrh rozpo tových zm n (viz p íloha . 4
k zápisu)

Hlasováno : pro 8

proti 3

zdr el se 4

10) Rozpo tové provizorium na rok 2005
Starosta sd lil, e do doby schválení rozpo tu na rok 2005 je nutné, aby obec m la schváleno
rozpo tové provizorium.

Zastupitelstvo obce rozhodlo, e hospoda ení obce Bludov se bude v roce 2005 do doby
schválení rozpo tu ídit rozpo tovým provizoriem.
Hlasováno : pro 15

proti 0

zdr el se 0

11) Rozpo tový výhled na 5 let /viz p íloha . 5/

Starosta uvedl, e podle zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních
rozpo má obec povinnost mít takový výhled zpracován. Je nutný zejména pro dokladování
k ádostem o dotace a pro auditory.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpo tový výhled obce na dobu p ti let.

Hlasováno : pro 12

proti 0

zdr el se 3

12) R zné

a) výro ní zpráva M a Z Bludov za kolní rok 2003/2004

editelka mate ské koly p edlo ila „Výro ní zprávu M Bludov“ za kolní rok
2003/2004.
Rada obce se seznámila s p edlo enou „Výro ní zprávou M Bludov“, vzala ji na
domí a p edkládá zastupitelstvu obce ke schválení.

Zastupitelstvo obce schvaluje „Výro ní zprávu M Bludov“ za kolní rok
2003/2004 a „Výro ní zprávu Z Bludov za kolní rok 2003/2004“, schválenou
radou koly bere na v domí.

Hlasováno : pro 15

proti 0

zdr el se 0
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b) plán kontrolní innosti kontrolního a finan ního výboru na rok 2005

Starosta uvedl, e se jedná o plány innosti jednotlivých výbor na rok 2005, které
by m li

p edsedové výbor p edlo it na 1. zasedání ZO v r.2005.

Dále se jedná o ro ní plán interního auditu, který by v souladu s Kontrolním ádem
obce m l p edlo it starostovi ke schválení ten, kdo je pov en provád ním
interního auditu.
Zatím je to dle usnesení . 94/Z/03 kontrolní a finan ní výbor spole
souvislosti starosta sd lil, e se jedná o zaji

. V této

ní této agendy dodavatelsky.

Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu a finan nímu výboru zastupitelstva
obce p edlo it na p tím zasedání plány innosti na rok 2005.
Hlasováno : pro 15

proti 0

zdr el se 0

c) odm ny len m zastupitelstva obce

Dne 29.11.2004 nabylo ú innosti nové na ízení vlády . 591/2004Sb., kterým se stanoví
len m zastupitelstev vý e dal í odm ny ve druhém pololetí roku 2004.

Podle tohoto NV lze vyplatit neuvoln ným len m zastupitelstev v 2.pololetí 2004 dal í
odm nu a to a do vý e dvaceti p ti procent m sí ní odm ny, podle toho, jak rozhodne
zastupitelstvo obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh PhDr. Stanislava Balíka a rozhodlo
neposkytnout neuvoln ným len m zastupitelstva obce ve 2. pololetí 2004 dal í
odm nu.
Hlasováno : pro 10

proti 0

zdr el se 5

Starosta dále uvedl, e starosta SDH Bludov pan Kulhaj mu p edal návrh na jmenování
nového velitele jednotky SDH Bludov. Výro ní valná hromada SDH Budov dne 10.12.2004
navrhuje zastupitelstvu obce jmenovat od 1.1.2005 velitelem jednotky SDH pana Marka
Mat ka.
Starosta o tom nechal hlasovat .

Zastupitelstvo obce jmenuje s ú inností od 1.1.2005 velitelem jednotky Sboru
dobrovolných hasi Bludov pana Marka Mat ka .
Hlasováno : pro 15

proti 0

zdr el se 0

Obecná diskuse :

-Ing. Janí ek navrhuje, aby se po ádala spole nost OLB s.r.o., aby p esadila lípu republiky,
proto e má malý prostor, nebo okolní smrky vyrostly.
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-JUDr. Sedlá ek navrhuje, aby se v p tím roce, u p íle itosti výro í osvobození místo
spadlé lípy u pomníku nasadila nová. Jmenovanou lípu nep esazovat a vykácet smrky.
- starosta sd lil, e dostal informaci pracovníka obecního ú adu, e pan Franti ek Mat jí ek
st. si v iml toho, e na pomníku jsou ne itelné nápisy a bylo by je t eba obnovit.

Ing. Balhar navrhuje dát do rozpo tu 2005 ástku na projekt úpravy kolem pomníku padlých.

p. Kulhaj z pléna navrhuje, aby obec pod kovala panu Josefu Kotrlému, který odstupuje
z funkce velitele jednotky SDH za jeho práci.
Dále p ipomn l, aby se v rozpo tu na rok 2005 nezapomn lo na p ípojku vody pro budovu
SDH, která je napojena z vedlej í restaurace. Na záv r pop ál v em p kné Vánoce a v e
nejlep í do nového roku.
Starosta pak pop ál v em len m zastupitelstva do roku 2005 pevné zdraví a hodn sil a
ukon il zasedání ve 21,30 hodin.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce . 14 konaného dne 13.12.2004 v Kulturním dom
Bludov

Zastupitelstvo obce bere na v domí:
246/Z/04 – e na úkolech . 179/Z/04 a . 224/Z/04 se pr

pracuje a z stávají v platnosti

247/Z/04 – Výro ní zprávu Z Bludov za kolní rok 2003/2004, schválenou radou koly

Zastupitelstvo obce souhlasí:
248/Z/04 – s p edlo eným postupem výstavby investi ní akce „Kanalizace a OV Bludov“
etn Finan ního projektu na tuto akci
249/Z/04 – se zám rem odprodat pozemky p. . 2146/3, p. . 2152/3, p. . 2152/1 a p. . 2155
k.ú. Bludov a to za cenu, za kterou byly v minulosti vykoupeny a ty, které obec
získala v rámci KPÚ za cenu dle znaleckého posudku
250/Z/04 – s tím, e pohledávka za spole ností NOVA v.o.s. ve vý i 93. 643,- K z roku 1994
byla odepsána
251/Z/04 – se zám rem odprodat byty v .p. 691 a 811 a s vypracováním znaleckých posudk
na tyto byty

Zastupitelstvo obce schvaluje:
252/Z/04 – jako ov ovatele zápisu Ing. Franti ka B ezinu a Ing. Jaroslava Balhara
253/Z/04 – program jednání zastupitelstva obce
254/Z/04 – zprávu o kontrole úkol
255/Z/04 – p edlo enou zprávu o innosti rady obce
256/Z/04 – p edlo enou zprávu o hospoda ení obce k 30.11.2004
257/Z/04 – odkup ásti pozemku p. . 1491/1 v k.ú. Bludov ozna ené v GP . 1067-107/2004
jako p. . 1491/9 od paní Marie B ezinové, Bludov, za kupní cenu 100,- K /m2, tj.
celkem za 14. 300,- K

258/Z/04 – odprodej pozemku p. . 1147/2 v k.ú. Bludov paní V e Kamenské, Bludov,
8.kv tna 318, za kupní cenu 35,- K /m2 s tím, e pokud bude t eba znalecký
posudek, uhradí náklady na jeho po ízení kupující
259/Z/04 – odprodej pozemku p. . 1994 v k.ú. Bludov panu Janu Mat jí kovi, Bludov,
Van urova 663, za kupní cenu 100,- K /m2 s tím, e pokud bude t eba znalecký
posudek, uhradí náklady na jeho po ízení kupující
260/Z/04 – odprodej ásti pozemku p. . 1346/1 v k.ú. Bludov ozna ené v geometrickém plánu
. 1063-93/2004 zhotovitele Andrey Indrové jako p. . 1346/6 Martinu
Vondru kovi a Monice Cehové, oba bytem Bludov, Nádra ní 599, za kupní cenu
50,- K /m2 s tím, e pokud bude t eba znalecký posudek, uhradí náklady na jeho
po ízení kupující
261/Z/04 – Smlouvu o p edání majetku do správy Základní koly Bludov
262/Z/04 – Podp rné programy obce Bludova pro rok 2005
263/Z/04 – p edlo ený návrh rozpo tových zm n (viz. p íloha . 4)
264/Z/04 – rozpo tový výhled obce na dobu p ti let
265/Z/04 – výro ní zprávu M Bludov za kolní rok 2003/2004
266/Z/04 – návrh PhDr. Stanislava Balíka neposkytnout neuvoln ným len m zastupitelstva
obce ve 2. pololetí 2004 dal í odm nu

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
267/Z/04 –

it podobné p ípady, jako je odprodej p. . 695/2 man el m Kunertovým ve
spolupráci s katastrálním ú adem

268/Z/04 – stáhnout projednání bodu j) ádost ZOD Bludov o nevyu ití p edkupního práva
obce k p. . 1039 p i p evodu této parcely na Bludovskou a.s. z programu jednání
269/Z/04 – e hospoda ení obce Bludov se bude v roce 2005 do doby schválení rozpo tu ídit
rozpo tovým provizoriem

Zastupitelstvo obce jmenuje:
270/Z/04 – s ú inností od 1.1.2005 velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasi
pana Marka Mat

Bludov

ka, nar. 28.7.1973, bytem Bludov, kolní 691

Zastupitelstvo obce vyhla uje:
271/Z/04 – výb rové ízení na p

ky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2005 s tím, e lh ta

pro podání p ihlá ek je do 28.2.2005
272/Z/04 – výb rové ízení na poskytnutí podpor z podp rných program pro rok 2005

Zastupitelstvo obce m ní:
273/Z/04 – své usnesení . 235/Z/04 ze dne 24.9.2004 takto:
zastupitelstvo obce schvaluje sm nu pozemk mezi obcí Bludov a man eli
Krystkovými, umperk, Prievidzská 2394/3, takto:
Obec Bludov sm uje ást svého pozemku p. . 2395/3 ozna enou v GP . 106295/2004 jako p. . 2395/3 a ást svého pozemku p. . 2428 ozna enou v GP . 106295/2004 jako p. . 2428/2 za ást pozemku man el Krystkových p. . 2393
ozna enou v GP . 1062-95/2004 jako p. . 2393/2 s tím, e rozdíl ve vým rách
sm ovaných pozemk bude finan
vypo ádán ástkou 2,- K /m2.

Zastupitelstvo obce odkládá:
274/Z/04 – rozhodnutí o prodeji pozemku man el m Kunertovým
275/Z/04 – jednání o odprodeji svého podílu 1/2 na pozemku p. . 668/2 (PK) v k.ú. Chrome

Zastupitelstvo obce ukládá:
276/Z/04 – kontrolnímu a finan nímu výboru zastupitelstva obce p edlo it na p

tím zasedání

plány innosti na rok 2005
277/Z/04 – rad obce p ipravit do února 2005 novou smlouvu se ZOD Bludov, která nov
upraví majetkoprávní vztahy

ené ve smlouv z roku 1995

278/Z/04 – rad obce, aby vedla s obcí Chrome jednání o historické hranici mezi obcemi
s tím, e je nutno posoudit mo né dopady na KPÚ

Zapisovatel: Ing. Jan aj

Ov ovatelé:

Ing. Franti ek B ezina

Ing. Jaroslav Balhar

Ing. Pavel Ston
starosta obce

