Zápis z jednání zastupitelstva obce . 16 konaného dne 25.4.2005
v Kulturním dom Bludov

ítomni :

Ing. Pavel Ston, Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík,Ph.D., 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, Oto Böser, Marie Znojová

Omluven :

Karel Bank

Program jednání :

1) Úvod

2) Kontrola úkol

3) Zpráva o innosti rady obce

4) Zpráva o hospoda ení obce k 31.3.2005

5) Záv re ný ú et obce za rok 2004

6) Majetkoprávní zále itosti

a) Odprodej pozemk Ing. Josefu ulpíkovi
b) Zám r odprodat budovu penzionu d chodc

7) Schválení p ísp vk z podp rných program obce na rok 2005

8) Schválení p

ek ob an m z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2005

9) Obecn závazná vyhlá ka . 2/2005, kterou se stanoví podmínky k zabezpe ení
po ární ochrany p i akcích, kterých se zú ast uje v í po et osob.

10) Rozpo tové zm ny

11) Ud lení estného ob anství obce Bludov in memoriam JUDr. Josefu Cyrilu
Kotrlému

12)

zné

Ad 1/

Úvod

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Pavel Ston v 18:10 hodin.

V úvodu vyzval v echny p ítomné, aby minutou ticha uctili památku zesnulého pana
Ladislava Blechy a paní Ji iny Holinkové. Pan Blecha byl dlouholetým zam stnancem obce a
paní Holinková dlouholetou lenkou sociální komise.

Omluvil nep ítomného pana Karla Banka a sd lil, e p ítomno je 14 len zastupitelstva
obce.
Po ízením zápisu pov il Ing. Jana aje a jako ov ovatele navrhl pana Oto Bösera a paní
Marii Znojovou. Nechal o tom hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje ov ovatele zápisu pana Oto Bösera a paní Marii
Znojovou.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1

Starosta pak seznámil p ítomné s programem jednání, který byl uveden v podkladech a navrhl
vypustit odprodej pozemku man el m Hrachovým, proto e svoji ádost vzali zp t. Poté
nechal program jednání schválit.

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

Ad 2/ Kontrola úkol

Starosta seznámil p ítomné s pln ním úkol :

.179/Z/04 – vypracování studie zahradnictví
V sou asné dob jsou ji zpracovány dv varianty studie zahradnictví a okolí Oran érie.
Jedna je od Ing. Kube i a druhá z týmu projektant Ing. Majera. Ob studie budou p edlo eny
k posouzení stavební komisi a komisi P.
Úkol spln n.

.224/Z/04 – OZV o reklamních za ízeních
Dne 13.4.2005 byl zaslán dopis na DI Policie R se ádostí o spolupráci na odstran ní 4 ks
velkorozm rných reklamních za ízení. V dopise bylo, mimo jiné, po ádáno, aby stanovisko
Policie R bylo sd leno do termínu konání zastupitelstva. Ke dne nímu dni obec odpov
neobdr ela.
Na úkolu se nadále pracuje.

. 277/Z/04 – nová smlouva se ZOD
Na úkole se ve spolupráci s právníky nadále pracuje.

. 278/Z/04 – hranice mezi obcemi Bludov a Chrome
Obec obdr ela písemnou odpov z Okresního archívu v tom smyslu, e zápis i doklad o
rozhodnutí, které m lo za následek zm nu p edm tné hranice, nebyl nalezen. P i této
íle itosti sd lil starosta zastupitel m obce, e Okresní archiv postrádá archiválie týkající se
zápis z rad MNV a plenárních zasedání MNV Bludov z let 1964 – 1986.
esto se jednání se zastupiteli Obce Chrome na téma návratu k p vodní hranici katastru
mezi Obcemi Bludov a Chrome v nejbli í dob uskute ní.
Úkol trvá.

.298/Z/05 - dopracovat návrh na stanovení cen pro prodej pozemk dle p ipomínek
zastupitelstva
K tomuto úkolu respektive p ipomínkám i námitkám len zastupitelstva obce bylo
právníkem zpracováno toto vyjád ení:

ení, kdy obec respektive zastupitelstvo obce, stanovuje dop edu, by pro vnit ní pot ebu,
prodejní ceny pozemk v majetku obce, nepova uji za p íli astné. Je t eba souhlasit
s námitkou JUDr. Sedlá ka, e dle § 39 odst. 2 zákona o obcích se cena p i úplatném p evodu
majetku sjednává zpravidla ve vý i, která je v daném míst a ase obvyklá. Jedná se tedy,
zjednodu en
eno, o cenu ur ovanou trhem, která se m e m nit jednak vlivem
subjektivních skute ností, jednak vlivem skute ností objektivních, za kterou je mo no ozna it
zejména plynutí asu. Danou sm rnici by proto bylo nutno s ohledem na zm nu tr ních cen
pozemk pr
m nit, p em není z ejmý ani význam tohoto dokumentu, kdy jeho
obsahem jsou tak jako tak cenová rozp tí a orgány obce musí tedy v ka dém p ípad dosp t
ke stanovení ceny individuální úvahou ka dého lena p íslu ného orgánu, by limitovanou (a
to je mimoprávn ), rozp tím daným p edpokládanou sm rnicí.
Rada obce dosp la k názoru, e není mo né zpracovat sm rnici, která by stanovila prodejní
ceny pozemk v obci a tento záv r v . vyjád ení právníka p edkládá zastupitelstvu obce.

Zastupitelstvo obce bere na v domí, e nadále budou sledovány tyto úkoly, na kterých
se pr
pracuje. Jsou to úkol . 224/Z/04, úkol . 277/Z/04 a úkol . 278/Z/04.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 3/ Zpráva o innosti rady obce

Zprávu p ednesl místostarosta Ing. Balhar.
Sd lil, e rada obce se od posledního jednání zastupitelstva se la na dvou ádných
zasedáních konaných ve ty ech dnech.
RO se zabývala kontrolou úkol , vývojem hospoda ení obce , zále itostmi majetkoprávními,
stavebními, finan ními a ostatními zále itostmi.

1. Hlavní body z projednaných majetkoprávních zále itostí jsou:

Pronájem lesních pozemk
OV P p edlo il t i nabídky na pronájem obecních les .
1. firma Karek, s.r.o. Velké Losiny
2. LST a.s. Trhanov, divize sever-Nový Malín
3. Obecní lesy Bludov, s.r.o.
Rada obce vybrala jako nejvhodn

í nabídku Obecních les Bludov s.r.o.

Prodej obecních byt
Na základ rozhodnutí rady obce byli obesláni nájemníci byt v .p. 691 a v .p. 811 s tím, e
se m li do 18.3.2005 vyjád it, zda odkoupí byty za cenu danou znaleckým posudkem. Ze esti
nájemník odpov l kladn pouze jeden, ostatní neodpov li, nebo nesouhlasili s cenou.
i osobním jednání v ichni p islíbili, e se do 30.4. písemn vyjád í. Pokud jde o byty v .p.
811, byla stanovena tr ní cena, která bude výchozí pro jednání s nájemníky.

Odprodej pozemku Pneucentru Mat j s.r.o.
Firma Pneucentrum Mat j Bludov s.r.o. si ji v roce 2004 po ádala o odkoupení ásti
pozemku p. . 1143/101 (PK).Vzhledem k tomu, e vý e uvedené parcela byla dot ena KPÚ,
bylo rozhodnutí o ádosti odlo eno na dobu po skon ení KPÚ.
Nutno p ipomenout, e se jedná o pozemky ve spoluvlastnictví obce a Ing. Mornstein –
Zierotina. Ke své p vodní ádosti firma p ilo ila souhlas druhého spoluvlastníka s prodejem
ásti pozemku .
OV P doporu uje prodej pozemku pro výsadbu zelen , tak, jak bylo ádáno v r.2004.
Rada obce schvaluje zám r odprodat ást a p edkládá tento zám r zastupitelstvu obce
ke schválení.

Zám r odprodat budovu penzionu pro d chodce
Rada obce projednala návrh OV P na opravu zdravoinstalace v penzionu a p ijala usnesení,
realizovat tuto akci a poté, co bude potvrzeno, e penzion nebude odprodán. Dal í náklady
toti vyvolá i oprava výtahu. Bylo rozhodnuto, aby starosta jednal o mo nosti odprodeje

penzionu krajskému ú adu. KÚ má zájem o koupi a ádá obec o návrh ceny. Dal ím jednáním
byl pov en vedoucí ekonomicko-správního odboru.

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

Posouzení nabídek na opravy VO, MR
Vedoucí OV P p edlo il nabídky t í firem na provád ní dodavatelské údr by a pronájmu
ve ejného osv tlení a místního rozhlasu.
Rada obce rozhodla provád t údr bu ve ejného osv tlení a místního rozhlasu firmou
ELRAM s.r.o. umperk na základ objednávek dle vzniklé pot eby.
Tedy nepronajímat.

Oprava zídky u Panské zahrady
Vedoucí OV P podal informaci o tom, e dv firmy p edlo ily nabídky na opravu spadlé zdi
kolem Panské zahrady. T etí a tvrtou nabídku zajistil spolumajitel Ing. Karel MornsteinZierotin.

Oprava pomníku padlých
Vedoucí OV P p edlo il nabídku firmy Kotrá na opravu památníku padlých.
Rada obce souhlasí s realizací opravy památníku padlých s tím, e práce musí být
provedeny do kv tnových oslav.

Schválené smlouvy:

Smlouva o dílo na akci „ Kanalizace a OV Bludov“
Starosta p edlo il Smlouvu o dílo ( íslo objednatele OB001/2005, íslo zhotovitele
81/D80115/I/05), mezi obcí Bludov a firmou HOCHTIEF VSB a.s. Praha na zhotovení

kanalizace a OV. Smluvní cena iní 139 993 tis. K a je v souladu s cenou danou ve ejnou
obchodní sout í.

Smlouva na zaji

ní stavebního dozoru na OV a kanalizaci

Starosta p edlo il Mandátní smlouvu ( íslo 01/2005- PVS) mezi obcí Bludov a firmou
PVS a.s. umperk na in enýrsko-investorskou innost v . technického dozoru na stavb
kanalizace a OV.

Mandátní smlouva s firmou RTS a.s.
Starosta p edlo il Mandátní smlouvu . 800/2005 s firmou RTS a.s. Brno týkající se výkonu
zadavatelských inností na podlimitní ve ejné zakázce na dodávku stavebních prací „Bludovkanalizace a OV- dodatek pro ve ejné ásti domovních p ípojek“.

Dodatek . 1 ke smlouv o dílo s HOCHTIEF VSB a.s.
Tento dodatek í navý ení délky ve ejných ástí kanaliza ních p ípojek o 638,1 m. Cena
této ásti p ípojek iní 1 721 tis.K .

3. Hlavní body z projednaných finan ních zále itostí:

Schválené smlouvy:

Smlouva o dílo na údr bu programu evidence nemovitého majetku
Ekonomicko-správní odbor p edlo il Smlouvu o dílo na aktualizaci evidence nemovitého
majetku (pozemk ) s firmou REAL SOFT Brno. Tato firma zpracovala inventarizaci
pozemk a bude ji ka doro
aktualizovat. To , e obec nem la ádn inventarizovány
pozemky, bylo uvedeno jako nedostatek v auditu za rok 2004. Tímto byl nedostatek
odstran n.

Smlouva o zaji ování prací lesního hospodá e
V souvislosti s pronájmem lesních porost od 1.4.2005 byla schválena také nová smlouva o
výkonu funkce odborného lesního hospodá e mezi obcí Bludov a Ing. Baslerem.

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

Rada obce p edkládá upravený návrh na rozd lení p ísp vk
na rok 2005 zastupitelstvu obce ke schválení .

Rada obce p edkládá zastupitelstvu obce ádosti o p

z podp rných program obce

ky z FRB, které doporu ila komise.

ezkoumání hospoda ení obce Bludov za rok 2004
Rada obce p edkládá ke schválení zastupitelstvu obce Záv re ný ú et obce za rok 2004 jeho
sou ástí je Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce Bludov za rok 2004, kterou
provedl Krajský ú ad Olomouckého kraje.

Návrh na ud lení estného ob anství
Starosta p edlo il návrh PhDr.Stanislava Balíka, Ph.D., lena zastupitelstva obce, na ud lení
estného ob anství obce Bludov in memoriam JUDr. Josefu Cyrilu Kotrlému v souvislosti
s 60. výro ím ukon ení 2. sv tové války.
Rada obce p edkládá návrh PhDr.Stanislava Balíka Ph.D., zastupitelstvu obce k projednání .

Kv tnové oslavy
Oslavy prob hnou v pátek 6.5.2005 s tímto programem:
19,30

kladení v nc u pomníku padlých a projev starosty

19,45- 20,15 lampionový pr vod na koupali
20,25- 20,40 vystoupení klubu historického ermu
cca v 21,00

oh ostroj u koupali

V ostatních detailech odkazuji na zápisy z jednání rady obce, které jsou vám doru ovány
dohodnutým zp sobem.

Diskuse :

- JUDr. Sedlá ek se dotázal na vý i nájemného z pronájmu lesa
- starosta odpov l, e je to 200 tis. K a bude ka doro
upravováno. Koncipováno bude
jako rozdíl náklad za práce v lese a tr eb za prodej d eva.
- JUDr. Sedlá ek se dále zeptal, jaký je výsledek výb rového ízení na opravu zídky u Panské
zahrady.
-starosta odpov l, e byly podány 4 nabídky a podrobn vysv tlil, která se jeví jako
nejvýhodn í i navr ený zp sob opravy
- JUDr. Sedlá ek dále po aduje vysv tlit, eho se týká Mandátní smlouva s firmou RTS,
nebo si myslí, e ve ejné ásti domovních p ípojek jsou sou ástí Smlouvy o dílo, která ji
byla uzav ena.
- starosta vysv tlil, e Ing. Landa ze SF P shledal rozdíl v délce kanalizace uvedené v ádosti
o dotaci ( 27,7 km) a v projektu ( 27,1 km). P i podpisu smluv trval na tom, e tento
nesoulad se musí odstranit. Proto se ud lalo dodate né výb rové ízení formou výzvy
jedinému zájemci tak, jak to zákon umo uje. Je tedy provedena zm na v projektové
dokumentaci i zm na stavebního povolení. V ude je uvedena délka 27,7 km. Je do toho
zahrnut i Kostelní vrch. Finan
to bude pokryto jak z dotace, tak z na eho rozpo tu, práv
z polo ky na Kostelní vrch.
- JUDr. Sedlá ek se dotázal, kde vlastn byla chyba a kdo ji ud lal.
- starosta odpov

l, e chyba byla v projektu a ud lala ji projektová organizace.

- JUDr. Sedlá ek namítl, e ten kdo chybu ud lal, by to m l zaplatit a nebo to pokrýt
z rezervy, která by m la být ve smlouv s dodavatelem stavby.

- Ing. Soural a pan Horá ek p ipomn li, e varianta provád ní kanalizace v rámci VHZ, jak
bylo p vodn schváleno, by byla levn í.
- pan Horá ek dále sd lil, e se proslýchá , e Hochtief chce celou zakázku prodat jiné firm
a obec by k tomu m la zaujmout rozhodné stanovisko.
- starosta na to reagoval tím, e pozval zájemce, aby se zú astnili ve st edu p edání staveni
- JUDr. Sedlá ek se op t dotázal, zda ve smlouv na dodávku je rezerva a kolik.
- starosta odpov

l, e rezerva tam není a ani být nem e.

Po del í diskusi na toto téma, vyzval místostarosta p ítomné, zda mají dal í dotazy k jiné
problematice.
- JUDr. Sedlá ek se tedy zeptal, v em spo ívá inventarizace pozemk a kolik to stálo
- starosta odpov

l, e to byla výhrada v auditu

- JUDr. Sedlá ek se dále zeptal, kde je p íloha k zápisu z jednání rady týkající se d lení
majetku s Ing. Mornstein-Zierotinem a kdy bude uvoln n koncertní sál
- starosta odpov

l, e tuto p ílohu je

nepodepsal spoluvlastník.

- místostarosta se vyjád il k uvoln ní koncertního sálu a zárove vysv tlil etné dotazy
ob an , pro se je nebuduje kanalizace. Je to proto, e je
ádná obec, které byla
id lena dotace, nemá se SF P podepsanou smlouvu
- starosta pak doplnil informaci, e dodavatel práce zahájí
- Ing. Basler se dotázal, zda není mo né posunout termín
- JUDr. Sedlá ek se rovn dotázal, zda není mo no posunout termín zahájení prací ve
smlouv o dílo s dodavatelem stavby
- starosta odpov l, e termín zahájení ve smlouv je mo né posunout, ale nic to nem ní na
ci, e termín dokon ení je 31.12.2006 a ten se posunout nedá
- Ing. Soural se dotázal, jaký bude postup p i prodeji obecních byt , co kdy je nájemci
nebudou chtít
- starosta vysv tlil tuto problematiku i otázku stanovení prodejní ceny a pak nechal hlasovat o
usnesení.

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

Ad 4/

Zpráva o hospoda ení obce k 31.3.2005

Starosta uvedl, e hospoda ení s finan ními prost edky obce probíhalo k 31. b eznu v souladu
se schváleným obecním rozpo tem. Skute né rozpo tované p íjmy inily k 31.3.2005 K
5 570 tis. K , co iní 5 % rozpo tovaných p íjm resp. 29% (p i vylou ení p íjm na akci
„Kanalizace a OV“, která bude zahájena koncem m síce dubna). Výdaje pak inily K
6 368 tis. K , co iní 6 % rozpo tovaných výdaj resp. 33 % (p i vylou ení výdaj na akci
„Kanalizace a OV“). Z statek finan ních prost edk na ú tech obce ke konci m síce b ezna
inil 1 916 tis. K .
Je zapot ebí konstatovat, e rozpo tované da ové p íjmy za 1. tvrtletí op t po dlouhé dob
vykazovaly nepln ní. V nejsiln ím da ovém p íjmu (DPH) inil výpadek cca 3,5 %, v dani
z p íjmu fyzických osob ze samostatné výd le né innosti byl výpadek dokonce 20 %. Zde je
ak reálný p edpoklad, e po termínu pro p iznání dan z p íjmu (31.3) budou obci tyto
da ové p íjmy dopln ny.
Zmín né výpadky v da ových p íjmech byly v pen ním toku obce kompenzovány
statkem z minulých let, tak e platební schopnost obce byla po celou dobu 1. tvrtletí dobrá.
Závazky z bankovních úv , jako i závazky z provozní i investi ní innosti hradila obec
v p edepsaných lh tách.
Proto e nebyly dotazy, nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje p edlo enou zprávu o hospoda ení obce ke dni 31.3.2005
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 5/ Záv re ný ú et obce za rok 2004

Starosta uvedl, e Krajský ú ad Olomouckého kraje provedl ve dnech 7. a 8.3.2005 na
základ zákona . 420/2004 Sb., o p ezkoumávání hospoda ení územních samosprávných
celk a dobrovolných svazk obcí, p ezkoumání hospoda ení obce Bludov za rok 2004.
Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce Bludov za rok 2004 byla projednána se
starostou obce dne 16.3.2005 s tím, e ve zpráv jsou uvedeny nedostatky, které jsou
v podp rných materiálech.
Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce Bludov za rok 2004 obsahuje záv r, ve
kterém se íká, e :
Byly zji

ny nedostatky, spo ívající dle § 10 odst. 3 písm. C) zákona . 420/2004 Sb. :

1. v poru ení rozpo tové kázn
2. v nepr kaznosti a neúplnosti ú etnictví
Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce Bludov za rok 2004 je sou ástí
záv re ného ú tu obce . Materiály k záv re nému ú tu obce ji byly p edány na minulém
zasedání .
Poté starosta p

etl usnesení a po krátké vým

názor

o n m nechal hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje „Záv re ný ú et obce Bludov za rok 2004 „ s výhradou a
ijímá tato opat ení :

ukládá starostovi zajistit odstran ní nedostatk uvedených ve „Zpráv o výsledku
ezkoumání hospoda ení obce za rok 2004 “ takto:

1.

i schvalování Záv re ného ú tu obce postupovat podle §17 odst. 7 zákona .
250/2000Sb. o rozpo tových pravidlech územních rozpo , v platném zn ní.

2.

i schvalování Záv re ného ú tu obce postupovat také podle §17 odst. 7
zákona . 250/2000Sb. o rozpo tových pravidlech územních rozpo , v platném
zn ní, kde se stanoví e sou ástí záv re ného ú tu je vyú tování finan ních
vztah se z ízenými právnickými osobami.

3. zajistit ocen ní jednotlivých pozemk ve vlastnictví obce dle § 24 odst.1,
zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, v platném zn ní.

4. zajistit odstran ní rozdíl mezi inventariza ními soupisy a hodnotu majetku
v rozvaze k 31.12.2004 vzniklé v d sledku zaokrouhlení jednotlivých cen
majetku

5. zajistit vedení zastaveného majetku na samostatném analytickém ú tu , ve
smyslu eského ú etního standardu .501 – Ú ty a zásady ú tování na ú tech,
3.1.,písm. a), kterým se stanoví, e odd len se sleduje majetek daný do zástavy,
pop . kterým se ru í za závazky.

6. zajistit, aby ve z izovací listin základní koly byl správn uveden z izovatel a
sou ástí bylo rovn

vymezení majetkových práv, ve smyslu zákon .

250/2000Sb., § 27 odst. 2 písm. F), který stanoví, e územní samosprávný celek
z izuje p ísp vkové organizace, a e z izovatel vydá z izovací listinu, která musí
obsahovat vymezení majetkových práv.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 6/ Majetkoprávní zále itosti

a) Odprodej pozemk Ing. Josefu ulpíkovi

Tento bod uvedl starosta, který sd lil, e je p ítomen Ing. ulpík. Poté p edal slovo
místostarostovi, který citoval materiály pro o ivení minulého jednání. Pak se ujal slova

Ing. ulpík, který hned v úvodu zd raznil, e nejde o ádný podnikatelský zám r na
komer ní bázi. Jde o ob anskou aktivitu, která se opírá o územní plán obce, ve kterém
jsou v této lokalit rybníky plánovány. Vznikne tak odpo inková zóna s mo ností
sportovního rybolovu. Dále uvedl, e bude vydáno nové územní rozhodnutí a zpracován
projekt v . stavebního ízení. K objasn ní p ipomínek, které zazn ly na minulém zasedání
zastupitelstva, po ádal Ing. Brtnu, odborníka na stavby vodních d l. Starosta pak ud lil
slovo Ing. Brtnovi. Ten velmi podrobn z odborného hlediska vysv tlil celou zále itost
týkající se stavby tohoto díla. Mimo jiné zd raznil, e v rámci zpracování projektu se
bude d lat i geologický pr zkum. Zodpov l i dotazy z ad zastupitel .
Starosta pak vyzval pana Bla ka, který byl také p ítomen, aby se vyjád il k tomu, co bylo
eno.
Pan Bla ek konstatoval, e proti stavb jako takové nic nenamítal, jeho námitky byly
sm ovány proti kvalit projektu. K tomu, co dnes sly el, nemá co dodat.
Starosta pak vyzval Ing. Balhara, aby p

etl návrh usnesení a nechal hlasovat.

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. . 2975/1 pro vybudování odtokové strouhy, kterou zbuduje na vlastní
náklady s tím, e právo v cného b emene bude z ízeno za jednorázovou úplatu 1.000,-

Hlasováno : pro 8 proti 0 zdr el se 6

b) Zám r odprodat budovu penzionu d chodc

Starosta uvedl, e dne 21.3.2005 projednala rada obce návrh OV P na opravu zdravoinstalace
v penzionu pro d chodce a p ijala usnesení realizovat tuto akci a poté, co bude potvrzeno, e
penzion nebude odprodán. Proto e dal í náklady vyvolá i oprava výtahu, bylo rozhodnuto,
aby starosta jednal o mo nosti odprodeje penzionu krajskému ú adu.
Tého dne byl odeslán dopis nám stkyni hejtmana MUDr. Chalánkové. Na základ této
nabídky se uskute nilo jednání JUDr. Fabové a starosty.
Dne 15.4.2005 obdr el starosta dopis, kterým ádá krajský ú ad obec o návrh ceny, za kterou
by cht la penzion odprodat. Nechalo se tedy zpracovat posouzení odbornou firmou, která
stanovila tr ní cenu objektu, která se pohybuje od 5,8 mil. K do 6,5 mil. K . Ú etní cena je
2,5 mil. K .

Rada obce p edkládá zám r na odprodej budovy penzionu pro d chodce zastupitelstvu obce
ke schválení.
Starosta dále uvedl, e investice na dal í opravy budovy budou nar stat. Myslí si, e krajský
ad by se o budovu dokázal postarat lépe ne obec v nejbli ích letech. Potvrdil také, e
budova by se prodala pouze ke stejnému ú elu jako doposud slou í a peníze by se mohly
pou ít nap . na stavbu chodníku na Láze ské ulici.

Diskuse :

- pí. Znojová by cht la v
ízemí

t, pro se jedná o prodeji penzionu a nemluví se o tom, e

pou ívají léka i, dále si myslí, e by penzion mohla provozovat obec sama
- starosta vyzval Ing. aje, který v této v ci m l zjistit jisté okolnosti. Ing. aj odpov

l, e

o tom, e v p ízemí musí být zachována zdravotnická za ízení, krajský ú ad ví. Pokud jde o
provozování tohoto za ízení obcí bylo zji

no, e ta by od státu p ísp vek na provoz

nedostala.
- JUDr. Sedlá ek si myslí, e obec nemá právo budovu prodat stejn jako kolu i radnici
- PhDr. Balík, Ph.D. podpo il stanovisko JUDr. Sedlá ka takové budovy neprodávat

Po krátké diskusi starosta formuloval usnesení a nechal o n m hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej penzionu za minimální cenu 4 mil. K s tím, e
tyto peníze budou vyu ity na budování chodníku Láze ská kolonáda za podmímky, e
budova bude slou it ke stejným ú el m jako doposud.
Hlasováno : pro 5 proti 7 zdr el se 2

Zastupitelstvo obce prodej penzionu neschválilo.

Ad 7/ Schválení p ísp vk z podp rných program obce na rok 2005

Starosta sd lil, e rada obce se zabývala návrhem na rozd lení p ísp vk
program obce na rok 2005, který zpracovaly komise rady obce.

z podp rných

Rada obce upravila návrh tak, e Dechové hudb Bludov nka p id lila ástku 7.200,- K .
Rada obce p edkládá upravený návrh na rozd lení p ísp vk z podp rných program obce
na rok 2005 zastupitelstvu obce ke schválení . Upozornil, e podle pravidel se rozd luje pouze
80% rozpo tované ástky.

Diskuse :

- JUDr. Sedlá ek navrhl v polo ce 1 provozní náklady sokolovny zvý it p ísp vek o 50 tis.
K , v polo ce 2 provozní náklady oddílu kopané zvý it p ísp vek o 20 tis.K a v polo ce
festival Fr. Pavl zvý it p ísp vek o 7 tis. K .
- PhDr. Balík, Ph.D. pak velmi podrobn vysv tlil a zd vodnil, jak komise posuzovala
ádosti a p istupovala k rozd lení p ísp vk

Po krátké diskusi JUDr. Sedlá ek upravil sv j návrh tak, e nepo adoval navý ení na
provozní náklady oddílu kopané.
Starosta pak nechal hlasovat o návrhu JUDr. Sedlá ka s tím, e navý ení bude pokryto
rozpo tovou zm nou .

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh JUDr. Sedlá ka v podp rných programech obce
na rok 2005 v polo ce 1 provozní náklady sokolovny zvý it p ísp vek o 50 tis. K a
v polo ce festival Fr. Pavl zvý it p ísp vek o 7 tis. K .

Hlasováno o návrhu JUDr. Sedlá ka : pro 8 proti 3 zdr el se 3

Pak nechal starosta hlasovat o rozd lení p ísp vk z podp rných program obce na rok 2005
tak, jak byly p edlo eny.
Zastupitelstvo obce schvaluje p edlo ený návrh na rozd lení p ísp vk z podp rných
program obce na rok 2005.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 8/ Schválení p

ek ob an m z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2005

Starosta p edlo il návrh rady obce na poskytnutí p ek z Fondu rozvoje bydlení pro rok
2005, a to panu Pavlu Feitovi 70. 000,- K na obnovu st echy a panu Jaromíru Glozovi
20.000,- K na vým nu oken.

Zastupitelstvo obce schvaluje p edlo ený návrh na poskytnutí p ek z Fondu rozvoje
bydlení pro rok 2005, a to panu Pavlu Feitovi 70. 000,- K na obnovu st echy a panu
Jaromíru Glozovi 20.000,- K na vým nu oken.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 9/ Obecn závazná vyhlá ka . 2/2005, kterou se stanoví podmínky
k zabezpe ení po ární ochrany p i akcích, kterých se zú ast uje v
po et osob.

Starosta uvedl, e povinnost vydat tuto OZV ukládá obci § 29, odst. 1 písm. o) , bod 2
zákona . 133/1985 Sb., o po ární ochran , ve zn ní pozd ích p edpis . Stejnou povinnost
ukládá tento zákon i orgán m kraje. Podmínky k zabezpe ení po ární ochrany p i akcích,
kterých se zú ast uje v í po et osob, stanovil Krajský ú ad Olomouckého kraje na ízením
Olomouckého kraje . 1/2002 dne 25.4.2002. V záv ru minulého roku upozornil na setkání

í

zástupc obcí tajemník bezpe nostní rady m sta umperk Ing. Skrbek na to, e je nutné
naplnit literu zákona.
OZV je zpracována dle Na ízení Olomouckého kraje z roku 2002.
Návrh obecn závazné vyhlá ky byl p ipomínkován Krajským ú adem Olomouckého kraje,
odborem správním a legislativním. Dle jeho názoru není povinností obce vydat tuto OZV,
nebo stejn platí na ízení krajského ú adu, kterým by se po adatelé m li ídit. Je v ak
pravda, e obecn závazná vyhlá ka je pro v echny slo ky v obci p sobící bli í ne na ízení
kraje. V OZV jsou jisté pasá e konkretizovány nap ., e organizátor akce p edkládá zprávu o
zaji ní po ární bezpe nosti obecnímu ú adu. Je tedy na zastupitelstvu obce, jestli se
rozhodne OZV vydat, nebo ne.

- PhDr. Balík, Ph.D. se domnívá, e pokud není nutné mít OZV, sta í na ízení kraje
- Ing. Janí ek si naopak myslí, e OZV by byla lep í, ale m la by být podrobn ji zpracována
na místní podmínky, aby ka dému po adateli byla jasná

Po krátké disku starosta navrhl usnesení a nechal hlasovat.

Zastupitelstvo obce zatím nep ijímá obecn závaznou vyhlá ku , kterou se stanoví
podmínky k zabezpe ení po ární ochrany p i akcích, kterých se zú ast uje v í po et
osob, konstatuje, e platí vy í na ízení krajského ú adu s tím, e rada obce zajistí
dopracování, p ehled , které akce p ipadají v úvahu a kolik by m ly mít len po ární
hlídky.
Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 1 (p ít.13)

Ad 10/ Rozpo tové zm ny

Starosta uvedl, e minulé zastupitelstvo obce p i schvalování rozpo tu obce „u et ilo“ 300 tis
, které z staly v rezerv jako ne erpaný z statek z minulých let.
Rada obce navrhuje, aby tyto finan ní prost edky byly pou ity formou rozpo tové zm ny jako
navý ení výdaj na:

115 000,- K jako 50% úhrada náklad na opravu zbo ené zdi Panské zahrady
100 000,- K na odvodn ní komunikace Dr. B eziny u .p. 868
50 000,- K na po ízení akumula ní nádr e k vrtu na fotbalovém h ti
35 000,- K jako 25% úhrada náklad na sanaci krov na zámku (p i 50%ním vyu ití
dotace)
A dále starosta doplnil návrh o pový ení podp rných program obce o 57 tis. K a tuto
ástku pokrýt na stran p íjm navý ením v polo ce da z p íjm fyzických osob ze
samostatné výd le né innosti. Poté nechal hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje tyto rozpo tové zm ny :
115 000,- K jako 50% úhrada náklad na opravu zbo ené zdi Panské zahrady
100 000,- K na odvodn ní komunikace Dr. B eziny u .p. 868
50 000,- K na po ízení akumula ní nádr e k vrtu na fotbalovém h

ti

35 000,- K jako 25% úhrada náklad na sanaci krov na zámku (p i 50%ním
vyu ití

dotace)

57.000,- K pový ení podp rných program obce

Hlasováno : pro 12 proti 1 zdr el se 0 (13)

Ad 11/ Ud lení estného ob anství obce Bludov in memoriam JUDr.
Josefu Cyrilu Kotrlému

Starosta uvedl, e rada se zabývala návrhem PhDr. Balíka, Ph.D. Dle názoru rady obce je
návrh ádn od vodn ný. Zd vodn ní v ichni obdr eli v podkladech. V podkladech je i
vyjád ení krajského ú adu a výklad zákona z MV R, zda je mo né ud lit estné ob anství in
memoriam. Rada obce se p iklání k výkladu legislativního odboru MV R, které ponechává
toto rozhodnutí pouze v kompetenci zastupitelstva obce tedy samosprávního orgánu.

Starosta pak vyzval p edkladatele návrhu, zda chce n co doplnit.
-PhDr.Balík, Ph.D. sd lil, e se rovn

p iklání k výkladu ministerstva, které ponechává

rozhodnutí na zastupitelstvu obce
- Ing. Janí ek upozornil na to, e Josef Cyril Kotrlý byl p ítelem Dr. B. merala , p edsedy
ÚV KS , ale mu jako osob to nevadí
-PhDr.Balík, Ph.D. na toto reagoval poznámkou, e v jeho materiálech tato skute nost
zatajena není
- JUDr. Sedlá ek poznamenal, e se rovn

p iklání k názoru ministerstva a myslí si, e

ud lení estného ob anství in memoriam je mo né
Starosta pak nechal PhDr. Balíka, Ph.D. p ednést návrh usnesení.
Ing. Janí ek je upozornil nato, e máme celou adu jiných ob an , kte í se n jak
anga ovali v boji proti fa ismu. Jde o to, aby ty ostatní poz stalé ob any tímto rozhodnutím
jak neurazili. Navrhuje p ijmout formulaci obecn í a formuloval sv j návrh usnesení.
Starosta pak nechal hlasovat o zn ní usnesení, které navrhl Ing. Janí ek.

Hlasováno o návrhu Ing. Janí ka : pro 2 proti 3 zdr el se 8
Navr ené usnesení p ijato nebylo.

Pak nechal starosta hlasovat o návrhu usnesení, které p ednesl PhDr. Balík, Ph.D.

Zastupitelstvo obce se hlásí k odkazu bludovského rodáka JUDr. Josefa Cyrila Kotrlého
(4.7.1903-26.10.1973), jen byl v kv tnu 1945 místop edsedou eské národní rady a
v letech 1945-1948 eskoslovenským generálním konzulem pro Kanadu a Nový
Foundland. Jeho ivotní p íb h si zastupitelstvo p ipomíná zvlá u p íle itosti
edesátého výro í konce druhé sv tové války, k n mu JUDr. Kotrlý svou state ností
i vyjednávání o ukon ení okupace Prahy výraznou m rou p isp l. S ohledem na
ve ejnou innost jej jmenuje estným ob anem obce Bludov in memoriam.
Hlasováno : pro 11 proti 0 zdr el se 2 (p ít. 13)

Ad 12/ R zné

Starosta dal prostor pro v eobecnou diskusi:

- p. Horá ek upozornil na to, e p íst

ek pro volejbalisty je pomalovaný a post íkaný

barvami . M l by se obecní majetek n jak chránit.
- starosta k tomu zaujal stanovisko a rozvinula se diskuse na toto téma
- pí. Znojová upozornila na to, e na pouti se prá ilo a jestli by se nem ly stánky vrátit zp t
na silnici
- starosta pak podal informaci o projektové p íprav areálu Na Farské, i k tomu tématu se
diskutovalo
- pan Kubí ek z pléna p ipomn l, e je t eba uklízet psí exkrementy na ulicích
- Ing. Janí ek se p idal a ekl, e by se m l
- starosta odpov

l, e se bude

it problém voln pobíhajících ps komplexn

it zatím pouze pobíhání ps v parku

Starosta pak jednání ukon il ve 22 hodin

Usnesení z jednání zastupitelstva obce . 16 konaného dne 25.4.2005 v Kulturním dom
Bludov

Zastupitelstvo obce bere na v domí:
299/Z/05 - e nadále budou sledovány tyto úkoly, na kterých se pr

pracuje. Jsou to

úkol . 224/Z/04, úkol . 277/Z/04 a úkol . 278/Z/04

Zastupitelstvo obce schvaluje:
300/Z/05 – ov ovatele zápisu pana Oto B sera a paní Marii Znojovou
301/Z/05 – navr ený program jednání
302/Z/05 – p edlo enou zprávu o innosti rady obce
303/Z/05 – p edlo enou zprávu o hospoda ení obce ke dni 31.3.2005
304/Z/05 - „Záv re ný ú et obce Bludov za rok 2004 „ s výhradou a p ijímá tato opat ení :

ukládá starostovi zajistit odstran ní nedostatk uvedených ve „Zpráv o výsledku
ezkoumání hospoda ení obce za rok 2004 “ takto:

4.

i schvalování Záv re ného ú tu obce postupovat podle §17 odst. 7 zákona .
250/2000Sb. o rozpo tových pravidlech územních rozpo , v platném zn ní.

5.

i schvalování Záv re ného ú tu obce postupovat také podle §17 odst. 7 zákona .
250/2000Sb. o rozpo tových pravidlech územních rozpo , v platném zn ní, kde se
stanoví e sou ástí záv re ného ú tu je vyú tování finan ních vztah se z ízenými
právnickými osobami.

6. zajistit ocen ní jednotlivých pozemk ve vlastnictví obce dle § 24 odst.1,
zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, v platném zn ní.

4. zajistit odstran ní rozdíl mezi inventariza ními soupisy a hodnotu majetku
v rozvaze k 31.12.2004 vzniklé v d sledku zaokrouhlení jednotlivých cen
majetku

5. zajistit vedení zastaveného majetku na samostatném analytickém ú tu , ve
smyslu eského ú etního standardu .501 – Ú ty a zásady ú tování na ú tech,
3.1.,písm. a), kterým se stanoví, e odd len se sleduje majetek daný do zástavy,
pop . kterým se ru í za závazky.

6. zajistit, aby ve z izovací listin základní koly byl správn uveden z izovatel a
sou ástí bylo rovn

vymezení majetkových práv, ve smyslu zákon .

250/2000Sb., § 27 odst. 2 písm. F), který stanoví, e územní samosprávný celek
z izuje p ísp vkové organizace, a e z izovatel vydá z izovací listinu, která musí
obsahovat vymezení majetkových práv.

305/Z/05 - 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 b emenem na p. .
2975/1 pro vybudování odtokové strouhy, kterou zbuduje na vlastní náklady s tím,
e právo v cného b emene bude z ízeno za jednorázovou úplatu 1.000,- K

306/Z/05 - návrh JUDr. Sedlá ka v podp rných programech obce na rok 2005 v polo ce1
provozní náklady sokolovny zvý it p ísp vek o 50 tis. K a v polo ce festival Fr.
Pavl zvý it p ísp vek o 7 tis. K
307/Z/05 – p edlo ený návrh na rozd lení p ísp vk z podp rných program obce na rok

2005
308/Z/05 - p edlo ený návrh na poskytnutí p

ek z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2005, a to

panu Pavlu Feitovi 70. 000,- K na obnovu st echy a panu Jaromíru Glozovi
20.000,- K na vým nu oken
309/Z/05 - tyto rozpo tové zm ny :

115 000,- K jako 50% úhrada náklad na opravu zbo ené zdi Panské zahrady
100 000,- K na odvodn ní komunikace Dr. B eziny u .p. 868
50 000,- K na po ízení akumula ní nádr e k vrtu na fotbalovém h ti
35 000,- K jako 25% úhrada náklad na sanaci krov na zámku (p i 50%ním
vyu ití

dotace)

57.000,- K pový ení podp rných program obce

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
310/Z/05 – odprodej penzionu pro d chodce v Bludov Krajskému ú adu Olomouc

Zastupitelstvo obce zatím nep ijímá:
311/Z/05 - obecn závaznou vyhlá ku , kterou se stanoví podmínky k zabezpe ení po ární
ochrany p i akcích, kterých se zú ast uje v

í po et osob, konstatuje, e platí

vy í na ízení krajského ú adu s tím, e rada obce zajistí dopracování, p ehled ,
které akce p ipadají v úvahu a kolik by m ly mít len po ární hlídky

Zastupitelstvo obce se hlásí:
312/Z/05 - k odkazu bludovského rodáka JUDr. Josefa Cyrila Kotrlého (4.7.190326.10.1973),

jen byl v kv tnu 1945 místop edsedou eské národní rady a v letech 1945-1948
eskoslovenským generálním konzulem pro Kanadu a Nový Foundland. Jeho
ivotní p íb h si zastupitelstvo p ipomíná zvlá

u p íle itosti edesátého výro í

konce druhé sv tové války, k n mu JUDr. Kotrlý svou state ností p i
vyjednávání o ukon ení okupace Prahy výraznou m rou p isp l. S ohledem na
ve ejnou innost jej jmenuje estným ob anem obce Bludov in memoriam.

Zapisovatel: Ing. Jan aj

Ov ovatelé:

Oto B ser

Marie Znojová

Ing. Jaroslav Balhar

Ing. Pavel Ston

místostarosta

starosta

