Zápis z jednání zastupitelstva obce . 15 konaného dne 7.3.2005
v Kulturním dom Bludov

ítomni :

Ing. Pavel Ston, Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr. Stanislav Balík Ph.D.,
Ing. Karel Janí ek, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David Horá ek, Ing. Jan Basler ,
JUDr. Josef Sedlá ek, Ing. Karel Soural, Petr véda, , Marie Znojová,
Jind ich Mat j ( áste

)

Omluveni :

Ing. Franti ek B ezina, Jind ich Mat j z druhé poloviny jednání

Za Oú :

Ing. aj, p. Fousek a pí.Hubá ková ( oba áste

)

Program jednání :
1) Úvod
2) Kontrola úkol
3) Zpráva o innosti rady obce
4) Výsledek hospoda ení obce za rok 2004
5) Výstavba kanalizace a OV – schválení úv ru
6) Rozpo et na rok 2005
7) Majetkoprávní zále itosti
a) Návrh na stanovení cen pro prodej obecních pozemk
b) Sm na pozemk mezi obcí Bludov a Ing. Baslerem
c) Odprodej pozemku Lucii Polá kové
d) Odprodej pozemku Franti ku P slovi
e) Odprodej pozemk Ing. Josefu ulpíkovi
f)

ádost J. Mat jí ka o sní ení kupní ceny pro koupi pozemku

g)

ádost M Vondru ky a M. Cehové o sní ení kupní ceny pro koupi pozemku

h) Odprodej pozemku man el m Kunertovým
8)

zné
a) schválení obecn závazné vyhlá ky . 1/2005, kterou se zru uje obecn závazná
vyhlá ka . 2/2003, o stanovení p ísp vku na áste nou úhradu neinvesti ních
náklad místní mate ské koly a kolní dru iny.
b) Schválení dodatku z izovací listiny základní koly
c)

Zru ení usnesení 270/Z/04

d) Odm ny len m zastupitelstva obce

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.

Provedením zápisu pov il Ing. Jana aje
zam stnance obecního ú adu.
Jako ov ovatele zápisu navrhl PhDr. Stanislava Balíka Ph.D. a Ing. Jana Baslera 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 PhDr. Stanislava
Balíka Ph.D. a Ing. Jana Baslera.
Dále starosta seznámil p ítomné s programem jednání a navrhl za adit bod .7 Výstavba
kanalizace a OV- schválení úv ru jako pátý bod p ed rozpo et . Poté nechal upravený
program schválit.

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

Ad 2/ Kontrola úkol
Starosta uvedl, e z usnesení minulých jednání zastupitelstva obce byly v platnosti tyto
úkoly:
. 179/Z/04 – týká se vypracování studie na rekonstrukci prostor stávajícího zahradnictví
a okolí Oran erie. Tato studie je zadána dv ma projektant m. Ing. Kube a dodal
zpracovanou studii a Ing. Majer studii zpracuje v termínu do 31.3. t.r.
Úkol je pr

pln n.

. 224/Z/04 – týká se OZV o reklamních za ízeních v obci. Po konzultaci na KÚ
v Olomouci (Ing. Gremlica) byl doporu en takový postup, který by pro p ípadnou novou
vyhlá ku vytvo il isté pole p sobnosti. To znamená, ze v eho nejd íve je nutné se
vypo ádat s problematickými reklamními plochami JUDr. Sadila. Na tomto díl ím úkolu
spolupracujeme dle doporu ení Ing. Gremlici s t mito orgány státní správy: s odd lením
silni ního hospodá ství KÚ Olomouc, s odborem dopravy M Ú v umperku a
s odborem výstavby M Ú v umperku. Celý problém se posouvá vp ed jen velmi t ce,
proto e názor zmín ných institucí je ten, e by m l rozhodnout práv ten druhý a nikdo
nehodlá zásadní stanovisko sd lit.
Úkol je pr

pln n.

. 276/Z/04 – ulo il kontrolnímu a finan nímu výboru zastupitelstva p edlo it plány
inností na rok 2005. Úkol spln n. Tyto plány inností na rok 2005 jsou zalo eny na OÚ
a jsou tak k dispozici len m ZO.
. 277/Z/04 – ulo il rad obce p ipravit do února 2005 novou smlouvu se ZOD, která
nov upraví majetkoprávní vztahy ené ve smlouv z roku 1995. Tento úkol byl zadán
advokátní kancelá i, se kterou obec spolupracuje k okam itému ení. Ukázalo se, e
problematika dot ená vý e uvedenou smlouvu je velmi obsáhlá. Advokátní kancelá nám
k problému uzav ení nové smlouvy sd lila toto aktuální stanovisko: k vy ení celé v ci
doposud nedo lo, nebo se jedná o v c právn i skutkov velmi slo itou, vy adující
zna né asové nároky na zji ování relevantních informací, kdy se do v ci promítají
rovn restitu ní nároky Ing. Karla Mornstein-Zierotina. K ení celé v ci
pravd podobn neposta í pouze uzav ení jediné nové smlouvy, nýbr se bude jednat o
kumulaci ady právních úkon uzav ených za sou innosti v ech dot ených subjekt .
Nedojde-li k dohod mezi dot enými subjekty, bude nutno ve v ci s vysokou
pravd podobností podat alobu i n kolik alob k p íslu nému soudu. K dovedení v ci
do fáze jednozna né orientace v problému a znalosti stanovisek v ech zú astn ných
subjekt bude t eba asový prostor p edstavující cca dal í dva m síce.
Na tomto úkolu se tedy pr

pracuje a úkol je pln n.

. 278/Z/04 – ulo il rad obce, aby vedla s Obcí Chrome jednání o historické hranici
mezi ob ma obcemi. K ení tohoto úkolu se se li starostové obou obcí a shodli se na
tom, e mají-li jednat obecní rady Bludova a Chrom e o hranici mezi obcemi, je
zapot ebí vyjít z rozhodnutí, které v 80. letech minulého století tuto hranici stanovilo
jako i z toho, kdo toto rozhodnutí vydal i schválil. Starostové se dohodli na tom, e se
pokusí najít v archívech tyto historické dokumenty, které budou staré minimáln 20 let.

Na tomto úkolu se pr

pracuje.

Vzhledem k tomu, e p ipomínky ani dotazy nebyly, nechal starosta hlasovat o usnesení,
které formuloval.
Zastupitelstvo obce bere na v domí zprávu o pln ní ulo ených úkol s tím, e na
úkolech . 179/Z/04, . 224/Z/04, . 277/Z/04 a 278/Z/04 se pracuje a tyto budou
nadále p edm tem kontroly úkol .

Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad3/ Zpráva o innosti Rady obce.

Starosta po ádal Ing. Balhara, aby p ednesl zprávu.
Místostarosta uvedl, e rada obce se od posledního jednání zastupitelstva se la na ty ech
ádných zasedáních.
Zabývala se kontrolou úkol , vývojem hospoda ení obce k 31.12.2004, majetkoprávními,
stavebními a finan ními zále itostmi.

1. Hlavní body z projednaných majetkoprávních zále itostí jsou:
Inventarizace 2004
Rada obce vzala zprávu hlavní inventariza ní komise na v domí.
ádost o sm nu pozemk –Ing. Basler
Ing. Basler po ádal obec o vým nu pozemk . Aby mohl své pozemky scelit pot ebuje získat
do svého vlastnictví p íslu né parcely, které jsou ve vlastnictví obce. Sou et ploch obou
pozemk iní 14024 m2 co je o 1921 m2 více ne po aduje od obce (12103 m2)
Obec tak získá dv parcely v atraktivn
vým e zhruba o 2000 m2 v í.

ích lokalitách s lep í bonitou p dy o celkové

Rada obce souhlasila se zám rem sm nit své pozemky a p edkládá návrh zastupitelstvu obce
ke schválení.

Zám r pronajmout lesní pozemky
Rada obce se zabývala otázkou pronájmu lesních pozemk ve vlastnictví obce a dále lesních
pozemk , které vlastní spolu s Ing. Karlem Mornstein-Zierotinem.
Rada obce rozhodla pronajmout lesní pozemky v k.ú.Bludov, které jsou ve vlastnictví obce
Bludov a dále rozhodla pronajmout svoji ideální ½ lesních pozemk v k.ú. Bludov, které jsou
v ideálním spoluvlastnictví obce Bludov a Ing. Karla Mornstein-Zierotina.
Rada obce uklo ila ekonomicko-správnímu odboru zve ejnit tento zám r na ú ední desce.
Zvý ení nájm -byty v .p.69
V lo ském roce probíhala u byt na . p. 69 výstavba isti ky odpadních vod, v etn
modernizace a rekonstrukce n kterých byt .
Ve dvou bytech do lo nyní k vybudování splachovacího WC, v jednom byt koupelny a WC.
Dva byty byly úpln zrekonstruovány.
ádost paní Jirglové o prodlou ení nájemní smlouvy
Nájemní smlouvou ze dne 30.5.1991 byl uzav en nájemní vztah s paní Jirglovou Milanou a
byl sjednán na dobu ur itou do 31. 5. 2001. Ji jednou Milana Jirglová ádala radu obce o
prodlou ení nájemního vztahu o p t let (tzn. Do 31. 5. 2006) a bylo jí usnesením . 1133/R/00
vyhov no.
Nyní si op t podala ádost o prodlou ení nájemní smlouvy o dal ích p t let (do 31. 5. 2011).
Rada obce p edb

souhlasí.

2. Hlavní body z projednaných zále itostí stavebních a ivotního prost edí:
Ozele ovací plán obce
OV P p edlo il ozele ovací plán na rok 2005, se kterým se rada obce seznámila.
Rada obce bere na v domí ozele ovací plán na rok 2005 a p esto e pasport na údr bu zelen
zpracovaný vloni mluví o ro ních nutných nákladech cca 4 mil. o za azení jednotlivých
polo ek k realizaci bude rada obce rozhodovat pr
dle finan ní situace.
Smlouvy
OV P p edlo il rad obce 3 smlouvy o v cném b emeni (vybudování m stku p es obecní
potok, ulo ení plynové p ípojky do obecního pozemku a p ípojku de ové kanalizace) a
smlouvu na údr bu ve ejné zelen s OLB s.r.o.
Rada obce je schválila.

OZV o reklamách – pracovní verze
Vedoucí OV P informoval, e práce na pracovní verzi obecn závazné vyhlá ky o reklamách,
jak bylo ulo eno zastupitelstvem obce, byly zastaveny a do doby, kdy odstraní reklamní
za ízení JUDr. Sadil.
Dále sd lil, e prob hlo neúsp né ízení u M Ú umperk, odboru výstavby. Na základ
pokra ující spolupráce s Krajským ú adem Ol. kraje bude podána dal í ádost o spolupráci p i
odstran ní velkoplo ných reklam ( billboard ) na k ovatce u zámku majitele JUDr. Sadila.
Zatím neschválená vyhlá ka není vhodná k aplikaci do praxe do doby fyzického odstran ní
vý e uvedených velkoplo ných reklam. V ízení vedených OV P je postupováno v souladu
s obecn platnými zákony a p edpisy a na základ vyjád ení DOSS.
Statut láze ského místa
Práce na p íprav nového statutu láze ského místa zapo até v roce 2002 byly zastaveny a
nový statut se vydávat nebude a do doby vyjasn ní majetkoprávních vztah k lázním. To je
názor ministerstva zdravotnictví, které jej dalo písemn .
Územní plán - zm na . 2
31.12.05 skon il termín pro podávání zm n k územnímu plánu – zm na . 2.
Rada obce ulo ila OV P zpracovat podrobný p ehled v ech zm n a jejich zd vodn ní
edlo it rad obce.

a

OV a kanalizace
Dne 28.1.05 se konalo otevírání obálek ú astník ve ejné sout e na dodavatele OV a
kanalizace u firmy RTS a.s. v Brn . Výb r dodavatele se uskute nil dne 15.2.2005 a ve
tvrtek 17.2. prob hla v kulturním dom ve ejná diskuse s ob any.
Výstavba byt v M
Na základ zastupitelstvem schválené studie 16b.j. v mate ské kole a zám ru obce realizovat
tuto akci, je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a je po ádáno o
dotaci. Po et byt se zvedl na 17. Dotace na jeden byt by inila 550 tis.K .
Rada obce vzala tuto informaci na v domí a souhlasí s postupem OV P.
Pronájem VO a MR
OV P p edlo il návrh dát odborné firm do pronájmu ve ejné osv tlení v obci v etn
místního rozhlasu.
Rada obce v ak zatím ulo ila OV P p ichystat cenový návrh dodavatelské údr by VO a MR
a cenový návrh na pronájem t chto za ízení.

3. Hlavní body z projednaných finan ních zále itostí:
Uzáv rka za rok 2004
Starosta seznámil radu obce s hospoda ením obce za rok 2004. Uvedl, e p íjmy k
31.12.2004 inily 44 070 tis. K a výdaje 44 876 tis. K . Z statek na ú tu k tomuto datu byl 2
714 tis. K , p em po áte ní stav k 1.1.2004 byl 3 520 tis. K .
Výsledek hospoda ení za rok 2004
Rada obce se dále seznámila s výsledkem hospoda ení za rok 2004, záv re ným ú tem obce k
31.12.2004 a stavem závazk a pohledávek obce.
Rada obce vzala na v domí výsledek hospoda ení obce za rok 2004 a p edkládá ho
zastupitelstvu obce ke schválení po provedeném auditu.
Návrh rozpo tu na rok 2005
Rada obce se seznámila s návrhem, provedla zm ny v jednotlivých kapitolách a polo kách a
edlo ila ho ekonomicko-správnímu odboru k novému zpracování. Rozpo et byl znovu
projednán na zasedání rady obce v únoru a takté byl p edán finan nímu výboru k projednání.
Rada obce dnes p edkládá návrh rozpo tu obce na rok 2005 zastupitelstvu obce ke schválení.
Hospoda ení p ísp vkové organizace
Rada obce se seznámila s výsledky hospoda ení p ísp vkové organizace – základní koly za
rok 2004 vzala je na v domí.

4. Hlavní body z projednaných „r zných“ zále itostí:
Mandátní smlouva
Koncem roku starosta p edlo il mandátní smlouvu .867/2004 mezi obcí Bludov a firmou
RTS, a.s. Brno. P edm tem smlouvy bylo zaji ní ve ejné obchodní sout e na akci OV a
kanalizace Bludov. Jak bylo vý e uvedeno 15.2.05 sout prob hla.
Rada obce schválila p edlo enou smlouvu.
Dopln ní redak ní rady Bludovanu
Starosta p edlo il návrh len MO SSD na dopln ní redak ní rady Bludovanu.. Navrhují,
aby lenem redak ní rady byl jmenován pan Ji í Krej í, bytem Bludov, Plk. K.Hlásného 858.
Rada obce jmenovala pana Ji ího Krej ího, bytem Bludov, Plk. K. Hlásného 858 lenem
redak ní rady Bludovanu.

P id lení obecních byt na .p. 69 a 368 (Z )
Jak ji bylo zmín no, v budov

.p. 69 byly zrekonstruovány 2 byty.

Na základ doporu ení sociální komise rozhodla rada obce p id lit tyto byty tak, jak je
v jejich návrhu.
Jmenování lena stavební komise
Na návrh OV P jmenovala rada obce pana Franti ka Baláta lenem stavební komise.
Návrh na stanovení cen pro prodej obecních pozemk
Rada obce projednala návrh na stanovení cen pro prodej obecních pozemk a p edkládá tento
návrh zastupitelstvu obce ke schválení.
Diskuse :

- Ing. Soural se dotázal jak byly stanoveny nájmy v obecních bytech na .p.69, zdá se mu
e nejsou v porovnání s nájmy na Ol ankách dost vysoké.
- Ing. aj

vysv tlil metodiku stanovení nájm s tím, e je na obecním ú ad
k dispozici p ehled vý e nájemného k nahlédnutí. P ipomn l, e se jedná o
byty pro sociáln slabé ob any a jejich kvalita se nedá srovnávat s novými
byty na Ol ankách

- JUDr. Sedlá ek vyslovil nespokojenost s tím, e jeho návrhy na alternativní

ení

nástavby byt v mate ské koly nebyly vzaty v úvahu p i zpracování
projektové dokumentace
- pí. Znojová se vrátila k p ipomínce Ing. Sourala a zd raznila, e byty na .p. 69 byly
zrekonstruovány, kde to na Ol ankách nov postaveny.
- Ing. Janí ek sd lil, e se na n ho obrátil Ing. Kuba hospodá pionýrské organizace,
který je nespokojen s tím, e obec ji nehledá dal í prostory pro jejich
klubovnu v M , kterou budou muset opustit
- starosta sd lil, e zatím není jisté, zda se byty stav t v M budou a pokud ano, bude

obec hledat jiné prostory pro klubovnu pionýr
- p. Horá ek se dotázal, pro ve ejná sout

na dodavatele OV a kanalizace, kterou

provád la firma RTS a.s. Brno probíhala tak, e z 12 podaných p ihlá ek
se vylosovalo 5 a z t ch se teprve vybíral dodavatel. Obává se , e mohla být
vylou ena mo ná i vhodn
- starosta odpov

í firma

l, e tento zp sob byl firmou RTS a.s. doporu en jako jedna ze dvou

mo ných variant kv li zjednodu enému a rychlej ímu pr

hu

Dal í dotazy nebyly a starosta pak nechal hlasovat .

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o innosti rady obce .
Hlasováno : pro 9 proti 1 zdr el se 4

Ad 4/ Výsledek hospoda ení obce za rok 2004
Starosta uvedl, e v p ilo ených materiálech je podrobn polo kov zpracováno
hospoda ení obce za rok 2004, kdy je ke ka dé polo ce schváleného rozpo tu obce
azena dosa ená skute nost.
Sou ástí materiál k ro ní záv rce obce je také p ilo ený materiál o „Záv re ném ú tu
Obce Bludov k 31.12.2004“, ze kterého vyplývá kone ný z statek hospoda ení obce a
ehled o finan ní hotovosti obce na jednotlivých bankovních ú tech.
Výsledek hospoda ení obce za rok 2004 je dopln n o materiály, které dávají p ehled o
pohledávkách a závazcích obce k 31.12.2004.
Hospoda ení obce bude mo né schválit a po auditu hospoda ení obce. Provedení tohoto
auditu je objednáno u KÚ Olomouc. V rámci tohoto byl v listopadu lo ského roku
proveden „p edaudit“. Vlastní audit by m l být proveden v pr hu m síce b ezna t.r.
Dotazy ani p ipomínky nebyly.
Starosta tedy nechal hlasovat o usnesení.

Zastupitelstvo obce bere výsledky hospoda ení obce za rok 2004 na v domí s tím, e
je bude schvalovat a po provedení auditu hospoda ení obce za rok 2004.

Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 5/ Výstavba kanalizace a OV – schválení úv ru

Starosta sd lil, e dne 15.2.2005 prob hlo druhé zasedání hodnotící komise pro výb r
nejvhodn í nabídky na dodavatele stavby. Z vyhodnocení kriterií pro nejvýhodn í
nabídku
(Celková nabídnutá cena 45%, sankce za nedodr ení termínu dokon ení díla 18 %, délka
záruky za stavební ást 17%, finan ní záruka po dobu provád ní díla 15%, délka záruky
na technologickou ást 5%) vy la nejlépe firma HOCHTIEF VSB a.s. s cenou za
dodávku díla ve vý i 139 993 tis. K . Výb r této firmy následn potvrdila rada obce.
Dne 17.2.2005 prob hla v dom kultury beseda spojená s diskusí pro nej ir í ve ejnost
na téma: Výstavba kanalizace a OV v Bludov .
V sou asné dob pokra ují práce na projektové dokumentaci a na stavebním povolení
pro kanaliza ní p ípojky v regionech 1. a 2. (dle rozd lení obce podle postupu prací – viz
Bludovan .1/2005). Dle aktuálního dotazu na zpracovatele projektu je dosavadní
spolupráce s bludovskými ob any co se tý e odpov dí na anketní lístky na dobré úrovni.
V sou asné dob se také obec intenzivn sna í získat nové výsledky („sm ovací
rovnice“) pro zm nu trasy odpadních vod z OV z p vodní dosud schválené trasy
etlakem do Moravy na trasu zp t do Vitonína (znamenalo by úsporu investi ních a
následn i provozních náklad ).
Pro zdárné zapo etí díla je mimo jiné nutné zajistit finan ní spoluú ast obce na
financování akce. V souladu s d íve schváleným finan ním projektem toto obec zajistí
formou bankovního úv ru. Úv r bude navazovat na d íve poskytnutý Úv rový p íslib od
eské spo itelny a.s., kterého bylo zapot ebí p i podání ádosti o dotaci ze SF P.
15%ní spoluú ast obce iní 21 000 tis. K + 4 000 tis. K na „soukromé p ípojky“
+ 1 000 tis. K rezerva (která nemusí být erpána). Celková vý e úv ru by tedy
s erpáním úv ru do dvou let inila do 26 000 tis. K . eská spo itelna nabídla obci
úv r za velmi výhodných podmínek. Splatnost do 10 let od ukon ení erpání úv ru,
zaji ní úv ru „jen“ budoucími p íjmy obce (ostatní banky cht jí zaji ní formou
nemovitosti) a neopakovatelnou vý i úrokové sazby ve vý i 4,3% p.a.

Diskuse :
- Ing. Janí ek se tá e, zda bude mo no úv r také navý it pokud by nesta il na
financování p ípadných víceprací – zda vyjde obci S a.s. vst íc
- starosta odpov

l, e p i jednáních o úv ru polo il i tuto otázku a bylo mu p islíbeno,

e S a.s. takovému po adavku vyhoví
- p. Böser p ipomíná, e v celkové ástce 139 mil. K musí být i rezerva
- Ing. Basler se dotazuje jaká je vý e rezervy a kdo bude d lat stavební dozor
- starosta ekl, e se jednalo se t emi firmami a jeví se jako vhodná firma

PVS

umperk, která podala nabídku i na provozování za ízení v pronájmu
- p. Balík z pléna se tá e, zda se zástupci obce byli podívat na referen ní stavby vybrané
firmy a doporu uje zjistit si co nejvíc informací o firm a pr

hu staveb, které d lala

- Ing. Balhar poznamenal, e byla vybrána renomovaná firma RTS a.s., aby vybrala
ádného dodavatele a radní nemuseli nikde jezdit a shán t informace, proto e oni
nejsou odborníci na tuto problematiku

Starosta pak nechal hlasovat o p ijetí úv ru.

Zastupitelstvo obce souhlasí s p ijetím bankovního úv ru od eské spo itelny a.s.
na investi ní akci „Kanalizace a OV Bludov“ ve vý i 26 000 tis. K se splatností
úv ru do 15.12.2017, s úrokovou sazbou 4,3% p.a. Úv r bude zaji n budoucími
íjmy obce.

Hlasováno : pro 9 proti 0 zdr el se 5

Ad 6/ Rozpo et obce na rok 2005
Starosta p edeslal, e rozpo et obce na rok 2005 je navrhován jako vyrovnaný. Rozpo et
edpokládá pou ití z statku z roku 2004 ve vý i 2 700 tis. K .
edkládaný návrh rozpo tu byl projednán v obecní rad a ve finan ním výboru a byl po dobu
15 dn zve ejn n na ve ejné desce OÚ.
Rozpo tované da ové p íjmy jsou navrhovány na základ propo prost ednictvím
epo ítacích koeficient z celostátních výnos daní. P epo ítací koeficienty jsme obdr eli od
KÚ Olomouc. Jednotlivé da ové p íjmy v rozpo tu navrhované nejsou stanoveny jako
maximální, ale jsou stanoveny s mírnou rezervou.
Rozdíl mezi objemem finan ních prost edk navrhovaných v návrhu rozpo tu 2005 ve vý i
104 730 tis. K a skute ným objemem finan ních prost edk , které protekly rozpo tem obce
v roce 2004 ve vý i 45 717 tis. K , je dán p edev ím tím, e se p edpokládá, e v roce 2005
bude realizována cca z 50% investi ní akce „Kanalizace a OV“.
Objem finan ních prost edk v rozpo tu na rok 2005 bude v pr
ijaté dotace zejména o dotace do oblasti kolství.

hu roku dále navy ován o

Dále starosta navrhl provést tyto úpravy :
Vzhledem k tomu, e nám byla zp t vrácena dotace na akci V Potokách ve vý i 400tis. K a
penále ve vý i 200 tis. K máme je k dispozici 600 tis. K . Ty doporu uje rozd lit tak, e
200 tis.K se p idá na opravu komunikací a chodník a 200 tis. K na opravy a udr ování
nebytových prostor 130 tis. K na ozele ovací plán a 70tis. K na studnu na fotbalovém h ti.

Diskuse :
- Ing. Soural se dotázal, pro se li í ástky za p íjem nebytových prostor v minulém a
leto ním roce
- starosta vysv tlil, e jde o odli né sestavení polo ek loni a letos
- Ing. Soural cht l objasnit, pro se loni platilo pouze 11 tis. K za a na rok 2005 je v
rozpo tu198 tis.K
- starosta odpov

l, e ástka je stanovena platovým vým rem Inspekce ivotního prost edí

- Ing. Soural se dotázal, pro je v rozpo tu polo ka Kostelní vrch spla ková kanalizace . Není
mu jasné, zda se bude d lat samostatn nebo je sou ástí akce OV a kanalizace
- starosta odpov
dotaci

l, e financována musí být samostatn , proto e v dob podání ádosti o

nebylo mo né dolo it na tuto lokalitu stavební povolení
- Ing. Soural se dále zeptal, pro jsou v rozpo tu dv polo ky na ve ejné osv tlení (údr ba a
roz ení)
- p. Fousek vysv tlil, e v polo ce údr ba se jedná o odstra ování závad z revizních zpráv
- Ing. Janí ek chce v

t, kdo zastupuje obec v jednáních s firmou, která zaji uje

autobusovou dopravu. Má zku enost, e autobusy nejezdí p esn a jsou p epln ny. Domnívá
se, e by se obec m la ohradit proti tomuto jednání nebo na dopravní obslu nost finan
p ispívá
- starosta odpov

l, e máme finan ní p ísp vek stanoven krajským ú adem a musíme ho

uhradit. Jednat o tomto problému se ov em m e, pokud dá n kdo podn t.
- PhDr. Balík se dotázal, pro letos je dotace pro Charitu sní ena na 10 tis. K a pro tam
není
dotace na organizaci nevidomých, dotace na poradnu pro eny a organizaci PONTIS
- pí. Hubá ková odpov

la, e v rozpo tu je polo ka pe ovatelská slu ba 60tis. K a

dohromady to je 70tis. K jako loni
- JUDr.Sedlá ek se op t zeptal, z jaké polo ky se bude hradit srovnávací variantní studie na
byty v M
- starosta odpov

l, e z polo ky projekty a studie

- JUDr. Sedlá ek p ipomn l, e letos se dává na opravu památek 40tis. K (oprava pomníku),
co je mén ne loni
- pí. Hubá ková odpov

la, e je v rozpo tu mimo to je

50 tis. K na opravy památek

- p.Bank po aduje za adit do rozpo tu finan ní ástku na zavedení vodoinstalace do I. patra
v kulturním dom
- starosta odpov

l, e pokud se nepo ídí drátkovací stroj na parkety byla by na to finan ní

rezerva
- PhDr. Balík navrhuje krtnout drátkovací stroj pro kulturní d m a dále upozornil na to, e

v rozpo tu je finan ní ástka na výpo etní techniku v kulturním dom v rozpo tu
ekonomicko-správního odboru a duplicitn se objevuje i v kapitole nebytové prostory
v rozpo tu OV P s tím, e je ur ena pro kulturní d m
- pí. Hubá ková odpov

la, e v rozpo tu ekonomicko-správního odboru je v kapitole

kulturní d m sestaven rozpo et dle po adavku Mgr. Divi ové
- p. Fousek sd lil, e polo ku dal do rozpo tu OV P ani v

l, e je zahrnuta v kapitole

kulturní d m

Starosta pak shrnul po adavky a p ipomínky. Sd lil, e úspora je 600 tis. K . Navrhuje dát
tedy 300tis.K do rezervy (podp rné programy, oprava památek a pod.), 150tis. K na místní
komunikace a chodníky a 150tis.K na nebytové prostory. Dále dle návrhu p. Banka a PhDr.
Balíka by se vy krtl drátkovací stroj na parkety co je 60tis. K a k tomu by se p idala ástka
15 tis. K , která byla v rozpo tu duplicitn , co p edstavuje celkem 75 tis. K na vybudování
zázemí kulturního domu pro plesy.

Starosta pak formuloval usnesení a nechal hlasovat o p edlo eném rozpo tu v . navr ených
zm n.

Zastupitelstvo obce schvaluje p edlo ený návrh obecního rozpo tu na rok 2005.

Hlasováno : pro14 proti 0 zdr el se 0

estávka

ode el p. Mat j (p ítomno 13 len zastupitelstva obce)

Ad 7/ Majetkoprávní zále itosti
Starosta po ádal Ing. Balhara, aby uvedl tento bod programu.
a) Návrh na stanovení cen pro prodej obecních pozemk
Místostarosta uvedl, e rada obce se zabývala problémem prodeje obecních pozemk a
edkládá zastupitelstvu obce jakýsi návod, jak v t chto p ípadech postupovat p i stanovení
cen.

1) prodej pozemku pro stavební ú ely

190,-K

300,-K

Pozn.
i jednotlivých ádostech by byla cena stanovena individuáln s p ihlédnutím k poloze pozemku, zasí ování
apod.

2) prodej pozemku za ú elem podnikání

80,-K

150,-K

Pozn.
i jednotlivých ádostech by byla cena stanovena individuáln s p ihlédnutím k poloze a kvalit pozemku,
k zamý lenému druhu podnikání apod.

3) prodej pozemku v rámci vypo ádání dlouhodobých u ivatelských vztah
10,-K - 50,-K
Pozn.
i jednotlivých ádostech by byla cena stanovena individuáln s p ihlédnutím k poloze a kvalit pozemku, ke
zp sobu a rozsahu dosavadního u ívání apod.

4) prodej pozemku pro jiné ú ely

50,-K

100,-K

Pozn.
i jednotlivých ádostech by byla cena stanovena individuáln s p ihlédnutím k poloze a kvalit pozemku,
k zamý lenému vyu ití apod.

Diskuse :
- Ing. Basler se domnívá, e v uvedeném návrhu není kategorie orné p dy navíc si myslí, e
cena za pozemky pro jiné ú ely by m la za ínat na ni í hranici nap . 10 K . Dále cena za
pozemky pro podnikání by m la mít ir í rozp tí nap . 50-250 K . Navrhuje tedy doplnit
bod 5- zem

lská p da v extravilánu pro ú ely zem

lské výroby.

- PhDr. Balík namítl, e v tom p ípad je to pozemek pro podnikání
- JUDr. Sedlá ek upozor uje na §39 odst.2, zákona o obcích a doporu uje tento problém
konzultovat s advokátní kancelá í (jedná se o cenu v míst obvyklou) a zatím jeho schválení
odlo it
- Ing. Janí ek doporu uje

it i nákupní ceny a navrhuje odlo it tento materiál a dopracovat

ho po konzultaci s právníky jak ji doporu il JUDr. Sedlá ek

Po krat í diskusi starosta navrhl odlo it schválení tohoto materiálu.
Zastupitelstvo obce odkládá projednání návrhu na stanovení cen pro prodej pozemk .
Zastupitelstvo obce ukládá rad obce dopracovat návrh na stanovení cen pro prodej
pozemk dle p ipomínek zastupitelstva obce.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0
b) Sm na pozemk mezi obcí Bludov a Ing. Baslerem
Místostarosta sd lil, e Ing. Basler po ádal obec o sm

pozemk v k.ú. Bludov.

Ing. Basler je vlastníkem pozemk v k.ú. Bludov p. . 2497/10, p. . 2492/9, p. . 2492/10 a p. .2492/7.
Ing. Basler má v úmyslu své pozemky scelit (jedná se o ornou p du), a proto pot ebuje získat do svého
vlastnictví pozemek p. . 2492/8 o vým e 9603 m2 a ást pozemku p. . 2497/9 o vým e 2500 m2 ,
které jsou ve vlastnictví obce.
Za tyto obecní pozemky nabízí v rámci sm ny své pozemky p. . 2726/16 o vým e 8954 m2 (v
Dole kách) a p. . 2959/84 o vým e 5070 m2 (ve palku).
Sou et ploch obou pozemk nabízených Ing. Baslerem iní 14024 m2, sou et ploch pozemk , které
Ing. Basler od obce chce získat, iní 12103 m2.
Obec by tedy sm nou pozemk získala o 1921 m2 více.
Pozemky nabízené Ing. Baslerem jsou umíst ny v atraktivn

ích lokalitách s lep í bonitou p dy.

Ing. Basler je ochoten uhradit náklady na geometrický plán, poplatky pro vklad do KN, znalecké
posudky i da z p evodu nemovitostí v plné vý i tj. i za obec a dále náklady na advokáta, pokud jej
bude moci vybrat sám nebo ve spolupráci s obcí.

Dále místostarosta uvedl, e OV P sd lil následující stanovisko:
„Na uvedeném pozemku není v územním plánu stanoveno vyu ití pro stavební ú ely. Sm nu
doporu ujeme. Nabízené pozemky jsou pro obec vhodné.“
„Z hlediska ivotního prost edí nemáme k ádosti o scelení pozemk námitek a sm nu
doporu ujeme.“

- Ing. Basler krátce doplnil výklad místostarosty
- Ing. Janí ek se tá e, co na to íká stávající u ivatel pozemku Bludovská a.s.
- Ing. Basler sd lil, e s Bludovskou a.s. zatím neuzav el smlouvu a zatím mu neplatí
- Ing. Janí ek p ipomíná, e pak se musí doplnit tyto parcely do smlouvy o pronájmu pozemk mezi
obcí a Bludovskou a.s.

- JUDr. Sedlá ek p ipomíná, e ke sm
smlouva se nedá vypov

pozemk musí být p edchozí souhlas u ivatele, proto e

t

- Ing. Basler sd luje, e tuto zále itost s Bludovskou a.s. vy ídí

Starosta pak formuloval usnesení.
PhDr. Balík p ipomn l, e Ing. Basler by nem l hlasovat z d vodu st etu zájm . Ing. Basler
souhlasí.
JUDr. Sedlá ek podotkl, e není t eba prodávat tu vým ru pozemk , která p evy uje sm nu.
Starosta pak nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje sm nu pozemk p. . 2726/16 o vým e 8954 m2 (v Dole kách)
a p. . 2959/84 o vým e 5070 m2 (ve palku), které jsou ve vlastnictví Ing. Baslera za pozemky
p. . 2492/8 o vým e 9603 m2 a ást pozemku p. . 2497/9 o vým e 2500 m2 , které jsou ve
vlastnictví obce.
Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 0
c)

(Ing. Basler nehlasoval)

Odprodej pozemku Lucii Polá kové

Místostarosta sd lil, e sle na Polá ková po ádala o odprodej pozemku p. . 1438/2 v k.ú.
Bludov. Tento pozemek rodina u ívá a je dlouhodob zaplocen.
Rada obce zám r odprodat pozemek schválila, a to za cenu 35,-K /m2.
Zám r byl ádn vyv en na ú ední desce od 11.2.2005 do 28.2.2005.
Nikdo jiný ádost o pozemek nepodal.
Pokud zastupitelstvo obce odsouhlasí odprodej pouze zaplocené ásti, je t eba nechat vyty it
hranice pozemku pro zji ní, zda se zaplocená ást rovná celému pozemku p. . 1438/2.
V tomto p ípad musí zastupitelstvo také rozhodnout, kdo uhradí toto vyty ení.
Pokud se bude prodávat pouze zaplocená ást pozemku, která se nebude rovnat celému
pozemku p. . 1438/2, bude muset být zpracován geometrický plán na rozd lení pozemku.
Zastupitelstvo musí tedy rozhodnout, kdo jej bude hradit, kdy
odkoupení celé parcely?

adatelka m la zájem o

Místostarosta uvedl, e stanovisko OV P je prodat pouze zaplocenou ást pozemku 1438/2 v k.ú.
Bludov.
Rozvinula se dlouhá a bou livá diskuse o tom za jakých podmínek pozemky prodávat – kdo
bude hradit vytý ení pozemk kdo bude hradit geometrické plány v p ípad rozd lení

pozemk . Pon vad nedo lo k ádné shod , navrhl starosta , aby se p i dne ním jednání tyto
okolnosti nebraly v úvahu. Místostarosta pak formuloval usnesení a starosta nechal hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku p. .1438/2 v k.ú. Bludov o
vým e 22 m2 sle
Lucii Polá kové za cenu 35,-K /m2.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0
d) Odprodej pozemku Franti ku P slovi
Místostarosta sd lil, e pan P sl vlastní pozemek p. . 1421 v k.ú. Bludov, dlouhodob u íval i
ást pozemku obce Bludov, která byla p islou ena do pozemku p. . 1421.
Obnovou katastrálního operátu byla ást obecního pozemku p islou ená do pozemku pana
sla samostatn zam ena a oparcelována – dostala parcelní íslo 1422. Vzhledem k tomu,
e pan P sl má pozemek zaplocen a u ívá jej, je na míst mu pozemek odprodat.
Rada obce zám r odprodat pozemek schválila, a to za cenu 35,-K /m2.
Zám r byl ádn vyv en na ú ední desce od 11.2.2005 do 28.2.2005.
Nikdo jiný ádost o pozemek nepodal.
Pokud zastupitelstvo obce odsouhlasí odprodej pouze zaplocené ásti, je t eba nechat vyty it
hranice pozemku pro zji ní, zda se zaplocená ást rovná celému pozemku p. . 1422.
V tomto p ípad musí zastupitelstvo také rozhodnout, kdo uhradí toto vyty ení.
Pokud se bude prodávat pouze zaplocená ást pozemku, která se nebude rovnat celému
pozemku p. . 1422, bude muset být zpracován geometrický plán na rozd lení pozemku.
Zastupitelstvo musí tedy rozhodnout, kdo jej bude hradit, kdy
celé parcely.

adatel m l zájem o odkoupení

Dále místostarosta uvedl, e OV P dal následující stanovisko :
„Souhlas s prodejem zaplocené ásti pozemku p. . 1422 v k.ú. Bludov. Na ur ení zaplocené ásti
pozemku nutno objednat vyty ení. V terénu nelze p esn ur it, zda hranice plotu je shodná s hranicí
pozemku.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku p. .1422 v k.ú. Bludov o
vým e 473 m2 panu Franti ku Pöslovi za cenu 35,-K /m2.
Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 1

e) Odprodej pozemk Ing. Josefu ulpíkovi
Dále místostarosta sd lil, e Ing. Josef ulpík po ádal o odprodej pozemk p. 2152/1,
p. .2152/3, 2155 a 2146/3 v k.ú. Bludov a to za ú elem zbudování rybníka.
Dále Ing. ulpík po ádal v p ípad , e mu budou pozemky odprodány, o souhlas se z ízením
cného b emene pro vybudování odtokové strouhy na pozemku p. . 2957/1. Odtoková
strouha by byla zbudována na náklady investora.
Starosta tento komentá doplnil o informaci, e obec nechala zpracovat posudek, ze kterého
vyplývá, e cena je ni í ne cena, kterou Ing. ulpík nabízí tj. 260.970,- K . Rozdíl ve
prosp ch obce je 112.230,- K .
Dále starosta uvedl, e bylo diskutováno o problémech s realizací rybník . Na ty ho
upozornil pan Bla ek, který je dnes p ítomen. Jde o obavy, e pokud se vodní dílo bude stav t
podle studie, která je k dispozici bude se neúm rn velké mno ství vody ztrácet. Dno rybníka
by muselo být um le o et eno jílovou vrstvou.
Starosta pak vyzval pana Bla ka z pléna, aby jeho vysv tlení doplnil.
Pan Bla ek podrobn vysv tlil v echny technické problémy, které dle sd lení odborník na
danou problematiku, mohou po vybudování vodního díla nastat. Zd raznil, e p ítok, který je
ve studii navr en nebude sta it a dále upozornil na to, e pokud nebudou u in na pat ná
opat ení bude mít vybudování rybník vliv na iroké okolí. Podlo í v dané lokalit je toti
naplavenina rku, který je mimo ádn propustný.
Jeho vysv tlení doplnil n kolika poznámkami Ing. Janí ek a n kolika dotazy Ing. Basler.
Starosta pak diskusi ukon il s tím, e Ing. ulpík o t chto problémech ví a p islíbil, e je bude
it.
JUDr. Sedlá ek poznamenal, e p i projektování musí být p ijata taková technická opat ení,
aby obstála ve stavebním ízení pop . soudním, aby nehrozil vznik kod.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecních pozemk p. 2152/1, p. .2152/3, 2155 a
2146/3 v k.ú. Bludov Ing. Josefu ulpíkovi za cenu 15,-K / m2 a souhlasí s v cným
emenem na p. . 2957/1 pro vybudování odtokové strouhy, kterou zbuduje na vlastní
náklady.

Hlasováno : pro 5 proti 5 zdr el se 3

Zastupitelstvo obce prodej neschválilo.

f)

ádost J. Mat jí ka o sní ení kupní ceny pro koupi pozemku

Místostarosta dále uvedl, e 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).
Cena p vodn navrhovaná ekonomicko-správním odborem vzhledem k povaze pozemku byla
35,-K /m2. Zastupitelstvo obce v ak pro prodej vý e uvedeného pozemku stanovilo kupní
cenu ve vý i 100,-K /m2. S takovouto kupní cenou v ak pan Mat jí ek nesouhlasí, a to
zejména pro to, e obecní pozemek na vlastní náklad dlouhodob udr oval (zatravn ní,
údr ba oplocení) a dále proto, e na pozemku se nachází septik pat ící Jednot .
Rada obce navrhuje sní it kupní cenu na 50,-K /m2.
PhDr. Balík doporu uje, aby ob ané, jejich ádosti se mají it na zastupitelstvu obce byli
vyzváni, aby se na jednání dostavili. P edejde se tak tomu, e se n které v ci vrací opakovan
k do ení, proto e s rozhodnutím zastupitelstva adatel nesouhlasí.
Místostarosta pak formuloval usnesení a nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce vyhov lo ádosti pana Jana Mat jí ka a sni uje prodejní cenu
pozemku p. . 1994 na 50,- K /m2.
Hlasováno : pro 11 proti 0 zdr el se 2
g)

ádost M Vondru ky a M. Cehové o sní ení kupní ceny pro koupi pozemku

Místostarosta sd lil, e podobn jako pan Mat jí ek po ádali o sní ení ceny i pan Vondru ka
a sle na Cehová. Jedná se o ást pozemku p. . 1346/1 v k.ú. Bludov ozna ené v GP jako p. .
1346/6 o vým e 414 m2.
Tímto pozemkem cht jí roz

it sv j pozemek p. . 1331.

Zastupitelstvo obce pro prodej vý e uvedeného pozemku stanovilo kupní cenu ve vý i 50,/m2. S takovouto kupní cenou v ak adatelé nesouhlasí, nebo se jedná o pozemek
nekvalitní, podle výpisu z katastru nemovitostí jde o druh pozemku „neplodná p da“.
edm tný pozemek se nachází ve stráni a na jeho úpravu bude nutno vynalo it zna né
finan ní náklady.
adatelé na vlastní náklad nechali zpracovat znalecký posudek o cen p edm tného
pozemku. Dle ZP je cena pozemku p. . 1346/6 pouhých 1.340,-K (viz p íloha). Podle ceny
stanovené zastupitelstvem by adatelé museli zaplatit kupní cenu ve vý i 20.700,-K .
adatelé jsou ochotni odkoupit p edm tný pozemek maximáln
znaleckým posudkem.

za cenu stanovenou

Rada obce navrhuje sní it kupní cenu za celý pozemek na cenu stanovenou ZP, t.j. 1340,-K .

Sle na Cehová z pléna potvrdila, e se jedná o pozemek zne
elezného odpadu.

ný od bývalé skládky

Místostarosta pak formuloval usnesení a nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce vyhov lo ádosti pana Vondru ky a sle ny Cehové a sni uje
prodejní cenu pozemku p. . 1346/6 na 1340,- K dle znaleckého posudku.
Hlasováno : pro 9 proti 0 zdr el se 4
h) Odprodej pozemku man el m Kunertovým
ádost byla ji jednou p edlo ena rad obce a následn zastupitelstvu, které celou v c
odlo ilo s tím, e máme v celé v ci spolupracovat s katastrálním ú adem.
Katastrální pracovi v umperku, Ing. Je ková potvrdila to, co ji bylo jednou p edlo eno a
okomentováno sl. Svato ovou:
Ve v ci prodeje pozemku p. . 695/2 v k.ú Bludov man el m Kunertovým byla telefonicky
kontaktována Ing. Je ková z KÚ pro Olomoucký kraj, KP umperk a sd lila:
Pozemek ozna ený v sou asné dob jako p. . 695/2 byl p ed obnovou katastrálního operátu
zapsán na listu vlastnictví man el Kunertových jako ást cizí parcely p islou ená do
pozemku p. . 695, který byl ve vlastnictví man el Kunertových. Jednalo se o ást pozemku ve
vlastnictví obce p. . 2496/1 (PK).
Obnovou katastrálního operátu byla zru ena zjednodu ená evidence pozemk p vodního
katastru a v echny pozemky d íve zapsané ve zjednodu ené evidenci i jejich ásti p islou ené
do parcel jednotlivých vlastník byly nov samostatn oparcelovány.
ást pozemku p. . 2496/1 (PK) vlastníka obce Bludov, která byla p islou ena do pozemku
man el Kunertových p. . 695 a zapsána na jejich listu vlastnictví tak dostala nové parcelní
íslo 695/2.
Man elé Kunertovi po ádali o odkoupení pozemku, proto e jej léta u ívali, udr ovali na
vlastní náklad a mají jej oplocený.
Jedná se o obdobný p ípad jako nap . u paní Kotrlové nebo paní Kamenské.

V celé v ci jde p edev ím o kupní cenu, kdy man elé Kunerotvi navrhují cenu 10,-K /m2
vzhledem k tomu, kolik pen z ji investovali do dlouholeté údr by pozemku.
Man elé Kunertovi trvají na odprodeji, nebo si ov ili, e k v minulé dob navrhované
sm
nem e dojít, nebo po obnov katastrálního operátu ji nemají ádné pozemky, které
by obci cht li v rámci sm ny nabídnout.

Pan Kunert z pléna potvrdil, e ji nevlastní pozemky, které by obec u ívala jako místní
komunikaci
Místostarosta pak formuloval usnesení a nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce vyhov lo ádosti man el Kunertových a schvaluje odprodej
pozemku p. . 695/2 o vým e 67 m2 v k.ú Bludov za cenu jimi navrhovanou 10,-K /m2.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

Ad 8/ R zné
a) schválení obecn závazné vyhlá ky . 1/2005, kterou se zru uje obecn závazná
vyhlá ka . 2/2003, o stanovení p ísp vku na áste nou úhradu neinvesti ních
náklad místní mate ské koly a kolní dru iny.
Nový kolský zákon ( .561/2004Sb.), který nabyl ú innosti od 1.1.2005
í
problematiku p ísp vk na áste nou úhradu neinvesti ních náklad mate ských kol a
kolních dru in zcela odli . Podle § 123 tohoto zákona je mo né vybírat úplatu za
vzd lávání a kolské slu by. Stanovení vý e úplaty je v kompetenci editel kol a není
mo né toto dále upravovat obecn závaznou vyhlá kou vydanou obcí. Z toho d vodu je
nutné doposud platnou vyhlá ku zru it. Nutno poznamenat, e ani M ani Z se touto
OZV od 1.1.12005 ne ídí.
Zastupitelstvo obce schvaluje obecn závaznou vyhlá ku . 1/2005, kterou se zru uje
obecn závazná
vyhlá ka . 2/2003, o stanovení p ísp vku na áste nou úhradu
neinvesti ních náklad místní mate ské koly a kolní dru iny.
Hlasováno : pro 13

proti 0

zdr el se

b) Schválení dodatku z izovací listiny základní koly
Dne 3.2.2005 se editelství základní koly obrátilo na obecní ú ad se ádostí o vypracování a
schválení dodatku ke z izovací listin a to zp tn od 1.1.2005. P edm tem dodatku by m la
být formulace „ kolní jídelna zaji uje rovn závodní stravování zam stnanc právnických
osob vykonávajících innost kol a kolských za ízení .
Tímto dodatkem se o et í problém ohledn placení ob
koly.

zam stnanc

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek .2 ke z izovací listin
star ího ze erotína.
Hlasováno : pro 13

proti 0

zdr el se 0

koly a mate ské

Základní koly Karla

c) Zru ení usnesení 270/Z/04
Na minulém jednání zastupitelstva obce starosta Ing. Ston 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 a zastupitelstvo obce p ijalo usnesení:
Zastupitelstvo obce jmenuje s ú inností od 1.1.2005 velitelem jednotky Sboru dobrovolných
hasi Bludov pana Marka Mat ka , , bytem Bludov,
i vyhotovení zápisu bylo zji no, e p ijetí tohoto usnesení je v rozporu s § 68 odst.1
zákona .133/1985Sb., o po ární ochran , ve zn ní pozd ích p edpis , podle kterého
jmenuje velitele jednotky PO SDH starosta obce po vyjád ení hasi ského záchranného sboru
kraje. Toto vyjád ení nebylo v den konání minulého zasedání ZO k dispozici a bylo ihned
vy ádáno obecním ú adem. Po obdr ení (23.2.2005) jmenoval starosta pana Marka Mat ka
velitelem jednotky PO SDH Bludov s ú inností od 1.3.2005. Usnesení . 270/ZO/04 je proto
nutné zru it.
Zastupitelstvo obce zru uje své usnesení íslo 270/Z/04 ze dne 13.12.2004
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0
d) Odm ny len m zastupitelstva obce
Od 1.1.2005 vstoupilo v platnost nové na ízení vlády . 697/2005Sb., kterým se m ní NV
37/2003Sb. o odm nách za výkon funkce len m zastupitelstev, ve zn ní na ízení vlády
.337/2004Sb. U neuvoln ných len zastupitelstev lze odm ny zvý it , ale musí to schválit
zastupitelstvo obce.
Podle tohoto NV lze neuvoln ným len m zastupitelstev zvý it odm ny a na
maximum uvedené v tabulce.
Rada obce p edkládá návrh na odm ování len zastupitelstva dle NV
.697/2005 Sb. zastupitelstvu obce ke schválení.
Zastupitelstvo obce schvaluje odm ny neuvoln ným len m zastupitelstva obce ve vý i
85% z maximální ástky uvedené v NV . 697/2004 Sb. s ú inností od 1.1.2005.

Hlasováno : pro

12 proti

0

zdr el se 1

Diskuse :
- Ing. Soural p ipomn l, e schodi

u koly je celou zimu zapadáno sn hem

- starosta p islíbil, e zále itost projedná s editelem koly
- p. Böser má p ipomínku k firm , která svá í t íd né sklo (bílé a barevné) , podle o itých
sv dk toto vyt íd né sklo sesype dohromady a odvá í v jednom kontejneru. T íd ní je pak
zbyte né
- JUDr. Sedlá ek poznamenal, e ob ané sklo na barevné a bílé net ídí u ve sb rných
kontejnerech
Starosta pak jednání ukon il ve 20,45 hodin.
Usnesení z jednání zastupitelstva obce . 15 konaného dne 07.03.2005 v Kulturním dom
Bludov
Zastupitelstvo obce bere na v domí:
279/Z/05 - zprávu o pln ní ulo ených úkol s tím, e na úkolech . 179/Z/04, . 224/Z/04,
. 277/Z/04 a 278/Z/04 se pracuje a tyto budou nadále p edm tem kontroly úkol
280/Z/05 – výsledky hospoda ení obce za rok 2004 s tím, e je bude schvalovat a po
provedení auditu hospoda ení obce za rok 2004

Zastupitelstvo obce souhlasí:
281/Z/05 - s p ijetím bankovního úv ru od eské spo itelny a.s. na investi ní akci
„Kanalizace a OV Bludov“ ve vý i 26 000 tis. K se splatností úv ru do
15.12.2017, s úrokovou sazbou 4,3% p.a. Úv r bude zaji

n budoucími p íjmy

obce
Zastupitelstvo obce schvaluje:
282/Z/05 – jako ov ovatele zápisu PhDr. Stanislava Balíka Ph.D. a Ing. Jana Baslera
283/Z/05 – program jednání
284/Z/05 – zprávu o innosti rady obce

285/Z/05 – p edlo ený návrh rozpo tu obce na rok 2005
286/Z/05 - sm nu pozemk p. . 2726/16 o vým e 8954 m2 (v Dole kách) a p. . 2959/84 o
vým e 5070 m2 (ve palku), které jsou ve vlastnictví Ing. Baslera za pozemky
p. . 2492/8 o vým e 9603 m2 a ást pozemku p. . 2497/9 o vým e 2500 m2 ,
které jsou ve vlastnictví obce
287/Z/05 - prodej obecního pozemku p. .1438/2 v k.ú. Bludov o vým e 22 m2 sle

Lucii

Polá kové za cenu 35,-K /m2
288/Z/05 - prodej obecního pozemku p. .1422 v k.ú. Bludov o vým e 473 m2 panu
Franti ku Pöslovi za cenu 35,-K /m2
289/Z/05 - obecn závaznou vyhlá ku . 1/2005, kterou se zru uje obecn závazná vyhlá ka
. 2/2003, o stanovení p ísp vku na áste nou úhradu neinvesti ních náklad
místní mate ské koly a kolní dru iny
290/Z/05 – dodatek . 2 ke z izovací listin Základní koly Karla star ího ze erotína
291/Z/05 - odm ny neuvoln ným len m zastupitelstva obce ve vý i 85% z maximální ástky
uvedené v NV . 697/2004 Sb. s ú inností od 1.1.2005
292/Z/05 - odprodej pozemku p. . 695/2 o vým e 67 m2 v k.ú Bludov man el m
Kunertovým
za cenu jimi navrhovanou 10,- K /m2
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
293/Z/05 – návrh na odprodej obecních pozemk p. 2152/1, p. .2152/3, 2155 a 2146/3 v k.ú.
Bludov Ing. Josefu ulpíkovi
Zastupitelstvo obce vyhov lo:
294/Z/05 - ádosti pana Jana Mat jí ka a sni uje prodejní cenu pozemku p. . 1994 na 50,/m2

295/Z/05 - ádosti pana Vondru ky a sle ny Cehové a sni uje prodejní cenu pozemku p. .
1346/6 na 1340,- K dle znaleckého posudku

Zastupitelstvo obce zru uje:
296/Z/05 – své usnesení . 270/Z/04 ze dne 13.12.2004
Zastupitelstvo obce odkládá:
297/Z/05 – projednání návrhu na stanovení cen pro prodej pozemk
Zastupitelstvo obce ukládá:
298/Z/05 - rad obce dopracovat návrh na stanovení cen pro prodej pozemk dle p ipomínek
zastupitelstva obce
Termín: 06/2005

Zodpovídá: starosta

Zapisovatel: Ing. Jan aj
Ov ovatelé:

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Ing. Jan Basler

Ing. Jaroslav Balhar

Ing. Pavel Ston

místostarosta obce

starosta obce

