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Zápis z jednání zastupitelstva obce .17. konaného dne 13.6.2005
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, Jind ich Mat j, JUDr. Josef Sedlá ek, Ing. Karel Soural,
Petr véda, Oto Böser, Marie Znojová

Nep ítomen : Ing. Franti ek B ezina

Program jednání :
1)
2)
3)
4)
5)

Úvod
Kontrola úkol
Zpráva o innosti rady obce
Zpráva o hospoda ení obce k 31.5.2005
Majetkoprávní zále itosti
a) Odprodej plynárenských za ízení
b) Zám r odprodat obecní byty
c) ádost firmy Pneucentrum Mat j Bludov s.r.o. o odprodej ásti pozemk
p. .2753/8 a p. . 2753/9 .

6) 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.
7) Akce kanalizace a OV
8) Rozpo tové zm ny
9) R zné
a) ádost editelství základní koly o zm nu názvu koly
b) Dodatek . 3 z izovací listiny základní koly
c) Zpráva o výsledcích p ezkoumání hospoda ení svazku obcí mikroregionu
Hanu ovicko za rok 2004

Ad 1/ Úvod
Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Pavel Ston v 18:10 hodin.

Konstatoval, e je p ítomno 14 len zastupitelstva, krom Ing. B eziny.

í
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Po ízením zápisu pov il Ing. Jana aje a jako ov ovatele navrhl pana Jind icha Mat je a
Ing. Karla Sourala a nechal o tom hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje ov ovatele zápisu pana Jind icha Mat je a Ing. Karla
Sourala.
Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 2
Starosta pak seznámil p ítomné s programem jednání, který byl uveden v podkladech, a
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 p ednesl zprávu o pln ní úkol :
224/Z/04 - OZV o reklamních za ízeních
Jak ji bylo vícekrát zmín no, p edpokladem pro p ijetí nové OZV o reklamních za ízeních je
odstran ní velkorozm rných reklamních ploch v prostoru k ovatky u zámku. T sn po
konání minulého zastupitelstva jsme obdr eli dopis od editele Policie R, resp. vedoucího
odd lení DI kpt. Alexy, ze kterého vyplývá jednozna ný nesouhlas s vý e uvedenými
reklamními plochami. Ve kerá dokumentace, která byla k dopisu p ilo ena, byla odeslána
spolu s op tovnou ádostí o odstran ní reklam místu k tomu ze zákona p íslu nému, tj. M Ú ,
stavebnímu odboru v umperku.
Na úkolu se nadále pracuje.

277/Z/04 - nová smlouva se ZOD
Na tomto úkolu se ve spolupráci s právnickou kancelá i pr
pracuje s tím, e definitivní
návrh ení bude p edlo en na p tím zasedání zastupitelstva obce.

278/Z/04 – hranice mezi obcemi Bludov a Chrome
Od posledního zasedání zastupitelstva obce se op t se li starostové Bludova a Chrom e. O
problému diskutovali nad p ipravenými katastrálními mapami z r zných období, ze kterých
vyplynulo, e ke zm
katastrálních hranic mezi Bludovem a Chrom í do lo v období let
1981 – 1989 (asi v roce 1985), tedy v dob , kdy byla Chrome sou ástí st ediskové obce
Bludov. K diskutované zm
hranic musel být jist n jaký d vod, který bohu el neznáme.
Ji posledn starosta informoval o sd lení umperského archivu o tom, e postrádá z obce
Bludov ve keré zápisy z rad a plén MNV za léta 1964 – 1986. Proto byl po ádán o spolupráci
Katastrální ú ad v umperku, aby zjistil datum, kdy ke zm
hranic do lo, p ípadn té na
základ eho byly zm nu katastru obcí provedeny. Na úkolu se nadále pracuje.
311/Z/05 – dopracovat OZV, kterou se stanoví podmínky k zabezpe ení po ární
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ochrany p i akcích, kterých se zú ast uje v

í po et osob.

( viz bod 6)
Starosta pak nechal hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce bere na v domí, e na úkolech íslo 224/Z/04, 277/Z/04 a 278/Z/04 se
nadále pracuje a budou sledovány.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1

Ad 3/ Zpráva o innosti rady obce
O p ednesení zprávy po ádal starosta Ing. Balhara, místostarostu obce, který ji p

etl.

Rada obce se od posledního jednání zastupitelstva se la na dvou ádných zasedáních
konaných 16.5.2005 a 2.6.2005.
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:
Vzhledem k tomu, e v Bludov do lo k obnov katastrálního operátu a p íslování parcel, je
eba uzav ít nové nájemní smlouvy na pozemky na místo t ch p vodních, ve kterých figurují
dnes ji neexistující parcelní ísla. Jedná se o jakousi formalitu z d vodu platnosti smluv.
Schválené smlouvy:
1.1.

Smlouva o pronájmu zem lských pozemk p. F.Zatloukalovi,
který má od roku 2001 uzav enu s obcí Bludov smlouvu o pronájmu zem
pozemk .

lských

Nyní se tato smlouva dle d vodu viz. vý e uzavírá jako nová. Je první a na obnov
dal ích smluv se pracuje.
Byly p edlo eny dal í „nové“ nájemní smlouvy s Janem Urbanem, Nadací Karla st. ze
erotína a TJ Sokol Bludov. Smlouvy z stávají naprosto stejné, jen jsou opravena
parcelní ísla.
1.2.

Smlouva o budoucí kupní smlouv a smlouv o z ízení v cného b emene
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání odprodej pozemku p. .2152/1, p. .
2152/3, p. .2155 a p. . 2146/3 v k.ú. Bludov Ing. Josefu ulpíkovi za ú elem
vybudování rybníka s tím, e na parcele . 2975/1 bude z ízeno v cné b emeno pro
odtokovou strouhu. Ing. ulpík se obrátil na obecní ú ad se ádostí uzav ít prozatím
smlouvu o budoucí smlouv , nebo je není zpracován projekt pro vybudování díla a
tudí zatím není mo né vytý it trasu odtokové strouhy pro z ízení v cného b emene.
Smlouva o budoucí smlouv bude zatím pro Ing. ulpíka dostate ným podkladem pro
ízení na ú adech.

1.3.

Smlouva o dílo na vypracování studie Drá ník s firmou Ekospol
s.r.o. Brno, na vypracování studie pro skládku TKO Drá ník v Bludov
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a smlouva o dílo na jednorázový monitoring kvality podzemních vod na lokalit
skládky TKO Drá ník skládky Drá ník se stejnou firmou.
1.4

Smlouva o dílo na opravu zdi u „Panské zahrady“ se SO a SOU elezni ní a
stavební. Financování je ½ obec a ½ ing. Mornstein- ierotin.

1.5.

Návrh na vykoupení pozemk od ZOD Bludov
Po získání nových mapových podklad po obnov katastrálního operátu v Bludov
bylo zji no, e n které pozemky pod po ární zbrojnicí a p ilehlém prostoru jsou ve
vlastnictví ZOD Bludov. Konkrétn se jedná o pozemky p. . 201/2, p. . 201/3 a 202/4.
Ekonomicko-správní odbor po ádal radu obce, aby rozhodla, zda obec pozemky hodlá
vykoupit a zda má být v tomto smyslu vedeno jednání se ZOD Bludov.
Rada obce schvaluje zám r vykoupit pozemky p. . 201/2, p. . 201/3 a 202/4, které
jsou ve vlastnictví ZOD Bludov. Rada obce ukládá ekonomicko-správnímu odboru
projednat tento zám r se ZOD Bludov.

1.6

Odprodej plynárenských za ízení
Spole nost zaslala nabídku na zprost edkování odprodeje plynárenských za ízení ve
vlastnictví obce. Jedná se o poslední etapu „dolní konec a ul. Láze ská a kostelní
vrch“. Hodnota tohoto díla je zhruba 4 mil. K , p em Plynar nabízí asi 20% této
po izovací ceny.
Rada obce p edkládá dnes zastupitelstvu obce k projednání.

2. Hlavní body z projednaných zále itostí stavebních a ivotního prost edí:
Schválené smlouvy:
2.1.
2.2.
2.3.

Smlouva o dílo na rekonstrukci rozvod vody v penzionu pro d chodce s firmou
Jan Novák umperk.
Smlouva o dílo na úpravu odvodn ní komunikace u .p. 868 s firmou VAVRIS
s.r.o. umperk.
Smlouva o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene panem Tomá em pi kou
týkající se p ípojky vody k sokolovn .

3. Hlavní body z projednaných finan ních zále itostí:
Viz. rozpo tové zm ny.

4. Hlavní body z projednaných „r zných“ zále itostí:
Rada obce schválila:
4.1.

Sm rnici k realizaci zákona o ú etnictví, spisový ád OÚ a pracovní ád OÚ.

4.2

Dodatek .3 ke z izovací listin Z a p edkládá zastupitelstvu obce ke schválení
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4.3

ádost SDH Bludov o souhlas s u íváním znaku Bludova jako ná ivky na levém
rukávu na stejnokroji len SDH a zásahových uniformách JSDH Bludov.

4.4

ádost Z o zm nu názvu koly p edkládá návrh editele základní koly na zm nu
názvu koly zastupitelstvu obce ke schválení.

Starosta pak dal prostor pro diskusi.

Diskuse :
-

Ing. Soural se dotázal, co obsahuje studie Drá ník
Starosta podrobn vysv tlil obsah studie odpov l, e výsledkem toho je , e obec
nebude muset dále provád t monitoring podzemních vod, za který se ka doro
platí
- PhDr. Balík m l p ipomínku k pozemk m v hasi ském areálu, které se mají vykoupit
od ZOD. Zem lské dru stvo k nim pravd podobn p lo v rámci 2. pozemkové
reformy v roce 1947, a proto e se jednalo o církevní pozemky je mo né, e op t
ipadnou církvi. Chce upozornit na to, aby se s tímto zám rem nesp chalo.
- Neznámý mu , který není ob anem Bludova, pak starostu upozornil na to, e v obci
jsou rozbité sk ky politických stran
- Starosta na to odpov l, e rada obce o tom ví a chce tento problém it, proto e
není ojedin lý. Slo itost spo ívá v tom, e jednání s Policií R jsou neúsp ná.
- PhDr. Balík doporu uje, aby rada zvá ila z ízení obecního policajta, který by pracoval
v terénu a nesed l na slu ebn .
- Starosta dále p ipomn l, e v minulosti u se rada obce zabývala mo ností z ídit
obecní policii, ale je to finan
náro né, co dosv uje i fakt, e mnohé obce ji
zru ily. Zásahy Policie R v n kolika p ípadech byly, ale pouze na upozorn ní.
- Ing. Janí ek má poznámku k p epracování smluv podle nových ísel. V mnoha
ípadech do lo i ke zm
kultury. Osobn se ho to dotýká také a tá e se, jestli se
ob ané obracejí v podobných p ípadech na obecní ú ad o pomoc.
- Starosta odpov l, e zatím takové p ípady nebyly zaznamenány
- MUDr. Mikulá z pléna se vrací k p ipomínce o obecním policajtovi. Uvedl, e tento
problém se skute
í n kolik volebních období a v dy
ení narazilo na peníze.
Navrhuje z ídit obecního ponocného, který by byl vybaven mobilem, kamerou a m l
by psa. Byl by tak schopen ohlídat v noci obec za ni í náklady ne policajt.
- Pan Balík z pléna sd lil, e poslední ponocný byl zru en v roce 1953. Jmenoval se
Josef makal a funkci vykonával k naprosté spokojenosti obce. Doporu il rad , aby
se touto fantastickou my lenkou, kterou p ednesl MUDr. Mikulá zabývala.
- Starosta p islíbil, e se touto my lenkou bude zabývat, ale musí si ov it, zda je mo ná
jaká opora v legislativ
- Pan véda z pléna pak sd lil, e p ed domem má pozemek, který v dy u íval, platil
z n ho da a nyní zjistil, e pozemek jeho není, ale je obce.
- Starosta odpov l, e jsou dv mo nosti- da z pozemku neplatit nebo si ho od obce
odkoupit
Poté nechal starosta hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje p edlo enou zprávu o innosti rady obce.
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Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 4/ Zpráva o hospoda ení obce k 31.5.2005
Starosta uvedl, e k 31.5.2005 inily disponibilní finan ní prost edky na ú tech obce 2 862
tis. K . Skute né p íjmy obecního rozpo tu vykázaly hodnotu 10 721 tis. K , co iní ve
srovnání se schváleným rozpo tem 10 %, resp. 33% po ode tení vlivu investi ní akce
„Kanalizace a OV“. Na rovnom rné pln ní p íjm vykazují n které rozhodující da ové
íjmy mírné nepln ní. DPH není napl ován o cca o 170 tis. K , da z p íjm právnických
osob o cca 680 tis. K a da z p íjm fyzických osob ze SV o cca 300 tis. K . Tato nepln ní
v da ových p íjmech nejsou v této fázi roku ni ím neobvyklým a ve financování obce jsou
eliminovány z statkem finan ních prost edk z minulého roku.
Skute né výdaje obce ke konci m síce kv tna dosáhly 10 573 tis. K ., co iní 10 %, resp. 33
%. Dostate ná zásoba finan ních prost edk na ú tech obce v dosavadním pr hu roku
umo uje hradit ve keré závazky obce v p edepsaných termínech.
ipomínky ani dotazy nebyly a starosta nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje p edlo enou zprávu o hospoda ení obce ke dni 31.5.2005.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 5/ Majetkoprávní zále itosti
Starosta po ádal Ing. Balhara, aby se ujal slova.
a) Odprodej plynárenských za ízení

Spole nost Plynar s.r.o. Pet vald zaslala nabídku na zprost edkování odprodeje
plynárenských za ízení ve vlastnictví obce.
Jednalo by se o poslední etapu plynofikace obce - dolní konec, ul. Láze ská a o Kostelní
vrch. Hodnota tohoto díla je zhruba 4 mil. K , p em Plynar nabízí asi 20% této po izovací
ceny.
Rada obce p edkládá nabídku spole nosti Plynar s.r.o. na zprost edkování odprodeje
plynárenských za ízení ve vlastnictví obce zastupitelstvu obce k projednání s tím, e navrhuje,
aby bylo se spole ností Plynar s.r.o. jednáno o definitivní cen za odkup zbývajících akcií za
plynárenská za ízení.
Starosta je doplnil, e spole nost má zájem na tom, aby bylo na plynovod napojeno co
nejvíc odb ratel . Od toho se také odvíjí kupní cena.
Diskuse :
-

JUDr.Sedlá ek se dotázal, zda byl Plynar osloven nebo se ozval sám
Starosta sd lil, e nabídka p la od Plynaru
JUDr. Sedlá ek na to reagoval tím, e se tedy jedná o nejni í cenu, za kterou se to
prodá v dy. Mo ná by to lo zhodnotit, kdyby byl p ipojen v í odb ratel , nap íklad
v areálu bývalého ACHP za nádra ím.
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-

Ing. Janí ek p ipomn l, e v minulosti museli ob ané podepsat souhlas s b emenem,
e po soukromých pozemcích povede plynovod. Pokud se plynovod prodá, mohou
ob ané jako vlastníci po adovat úhradu za b emeno i nájemné.

Zastupitelstvo obce pov uje starostu dal ím jednáním ve v ci odprodeje plynovodu
a vý e kupní ceny.
Hlasováno : pro 13

proti 0 zdr el se 1

b) Zám r odprodat obecní byty
Doposud se ke koupi byt v paneláku .p. 691 vyjád ila paní Brzobohatá s tím, e v sou asné
dob nemá k dispozici celou finan ní ástku, ale o byt by zájem m la.
Paní Skácelová vzala svoji ádost zp t, s tím, e o byt má zájem její vnuk. Pan Plíhal a paní
pi ková se doposud písemn nevyjád ili, ale p. Plíhal jednal se starostou v tom smyslu, e
peníze na koupi bytu nemá. Paní pi ková se údajn zajímá o úv r.
Pokud se tý e byt v dom 811 na ul. Kroupova, má o koupi zájem paní Jana pi ková, která
v jednom byt bydlí. K druhému bytu se paní Skoumalová vyjád ila v tom smyslu, e cena
neodpovídá sou asnému stavu bytu a nemá zájem o jeho odkoupení.
Ceny byt byly stanoveny v .p. znaleckým posudkem a v .p 811 odhadem tr ní ceny.
Názor rady obce je ten, e ka dý z nájemc si m e byt kdykoliv odkoupit, pokud bude mít
dostatek finan ních prost edk .
Rada obce p edkládá zám r odprodat obecní byty zastupitelstvu obce ke schválení.
Starosta je p iblí il, jak návrh odprodat byty vznikl. Byla snaha umo nit nájemc m,
ípadn jejich rodinným p íslu ník m, odkoupit si byty do soukromého vlastnictví a tak
pokra ovat v procesu, který byl p ed mnoha lety zahájen.
Diskuse :
-

PhDr. Balík se dotázal, zda vnuk pí. Skácelové má trvalé bydli na její adrese
Starosta odpov l, e si po ádal jako vnuk
PhDr. Balík se domnívá, e vnuk není sou asný majitel a m l by platit tr ní cenu
Ing. Janí ek si myslí opak, ale ptá se, pro je prodej byt na ul. Kroupova .p. 811
op t na programu, kdy se o prodeji ji dvakrát jednalo.
Starosta odpov l, e jde o to schválit postup, tedy zám r prodat byty na .p. 811 za
tr ní cenu zájemc m, kte í jsou a byty v paneláku za cenu odhadní pouze t m, kte í
mají zájem

Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem jednoho bytu v dom
znaleckého posudku a domu .p. 811 za tr ní cenu.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1

c)

.p. 691 za cenu

ádost firmy Pneucentrum Mat j Bludov s.r.o. o odprodej ásti pozemk
p. .2753/8 a p. . 2753/9 .
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Místostarosta uvedl, e 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.
Obnovou katastrálního operátu do lo k p íslování parcel, proto firma musela nechat
ed lat p vodní geometrický plán.
Podle sou asného stavu v KN mají pozemky, z nich ásti hodlá firma Pneucentrum Mat j
Bludov s.r.o. odkoupit, parcelní ísla 2753/8 a 2753/9.
Firma má zájem o odkoupení ástí pozemk , které jsou na p ilo ené kopii GP ozna eny jako
díl „a“ a díl „b“.
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 p. . 1143/101 (PK).
Nyní ji má obecní ú ad zaji n i souhlas Ing. Mornstein – Zierotina s odprodejem vý e
uvedených ástí parcel podle sou asného ozna ení v katastru nemovitostí.
Ekonomicko – správní odbor zpracoval ve spolupráci s právním zástupcem obce návrh kupní
smlouvy.
Rada obce navrhla kupní cenu ve vý i 50,-K /m2, co je celkem 72.000,-K , tudí pro obec
36.000,-K .
Ing. Mornstein – Zierotinovi byl p edán k p ipomínkování návrh smlouvy, který m l p inést
na pracovní zasedání ZO dne 10.6.2005. Starosta uvedl, e dal ústní souhlas.
Poté p edal starosta slovo p. Mat jovi, aby ádost up esnil. Pan Mat j ekl, e jde o
vytvo ení zvukového a optického valu, kterým se p i vjezdu do obce od umperka zakryje
pohled na uskladn né pneumatiky. Jde tedy o pozemky, které budou z v í ásti slou it pro
výsadbu zelen .
Diskuse :
-

JUDr. Sedlá ek se dotázal, jaká ást bude zele a jaká stavba
P. Mat j odpov l, e z obou stran bude zelený pruh v i 8m a na skladování bude
volná plocha, nikoliv stavba
JUDr. Sedlá ek se dotázal, jak bude právn zaji no to, e opravdu dojde k výsadb
zelen , která bude následn udr ována
P. Mat j odpov l, e po adavek na ozelení vznikl vlastn na jednání stavební
komise
PhDr. Balík se zeptal, JUDr. Sedlá ka zda, je mo né toto n jak právn o et it
JUDr. Sedlá ek si myslí, e ne, a proto navrhuje místo odprodeje dlouhodobý
pronájem na 99 let. Pokud tam zele nebude, vypoví se nájemní smlouva.
P. Mat j namítl, e tam zele vysazovat nemusí, nemusí ani zbyte
kupovat
pozemek za 70 tis. K .
JUDr. Sedlá ek dále namítl, e ozelenit m e tuto lokalitu obec za dotace

Starosta pak diskusi ukon il a nechal hlasovat o usnesení, které formuloval.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem ásti pozemk p. . 2753/8 a 2753/9, které jsou ve
spoluvlastnictví obce a Ing. Mornstein – Zierotina, firm Pneucentrum Mat j Bludov
s.r.o. za cenu 50,- K /m2 dle geometrického plánu, který je sou ástí podklad .
Hlasováno : pro 11 proti 1 zdr el se 1 (p. Mat j nehlasoval)
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Ad 6 / 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.
Starosta uvedl, e návrhem obecn závazné vyhlá ky . 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, se zabývalo
zastupitelstvo ji na minulém zasedání. Z tohoto jednání vze lo usnesení :
311/Z/05 – rada obce zajistí dopracování , p ehled, které akce p ipadají v úvahu pro
stanovení podmínek po ární ochrany a kolik by m ly mít len po ární
hlídky
Rada obce se zabývala tímto úkolem a podle zji ných skute ností od po árního specialisty
je nutné, aby obec m la OZV, kterou se stanoví podmínky k zabezpe ení po ární ochrany p i
akcích, kterých se zú ast uje v í po et osob. Na ízení kraje sice platí i pro obec, ale zákon
. 133/1985 Sb. o po ární ochran ukládá obci vydat tuto OZV. Nelze v ní v ak podrobn
specifikovat akce, kterých se to bude týkat a upravovat po ty len hlídek, které jsou
stanoveny na ízením Olomouckého kraje.
Legislativci v ak jsou názoru jiného. Jak krajský ú ad, tak MV R ponechávají toto na
rozhodnutí zastupitelstva, nebo OZV se vydávají v samostatné p sobnosti.
Návrh OZV byl v podkladech na minulé zasedání. Vyjád ení jsou p ilo ena.
-

Starosta navrhl, aby se vzala v úvahu tato vyjád ení, OZV se nep ijala a v platnosti
stalo pouze na ízení kraje.
Ing. Janí ek p ipomíná, e ubude po et organizací, které budou akce po ádat

Starosta dále uvedl, e zaji ování po árních hlídek bude problematické a také finan
náro né. Pak formuloval usnesení a nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce bere na v domí, e oblast zabezpe ení po ární ochrany p i akcích,
kterých se zú ast uje v í po et osob, je ízena na ízením kraje a tím je spln n úkol
311/Z/05.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1

Ad 7/ Akce kanalizace a OV
Stavba Kanalizace a OV byla zahájena. Protokolárn bylo p edáno staveni . Byl zalo en
stavební deník. Za ú asti stavebn -technického dozoru byly vyty eny trasy. Zemní práce
zapo aly na úseku trasy A sm rem od budoucího objektu OV. Sou asn probíhají intenzivní
práce na projektové dokumentaci k soukromým p ípojkám. První region – projekty na cca 255
ks p ípojek ji v tuto chvíli vy izuje stavební ú ad v umperku. Dokon ují se práce na
projektech p ípojek regionu .2.
Smlouva o dotaci ze SF P bohu el je v tuto chvíli není podepsána. P es dvojí uji ní, e
echny podklady od obce jsou v po ádku, vyvstal na poslední chvíli problém se stavebním
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povolením p ípojek. Tento problém starosta podrobn popsal a vysv tlil, e se v sou asné
dob
í. Do m síce by m lo stavební povolení být. Dále starosta podrobn popsal postup p i
zaji ování p ípojek a vlastního zaji ní výkop tak, aby nemusely být zbyte
dlouho
odkryté. P islíbil ve kerou pomoc pracovník OV P obecního ú adu.
Sd lil, e firma VODAM zpracovává urychlen projekty soukromých ástí p ípojek a
sou asn realiza ní projekt pro dodavatele.
Starosta také sd lil, e pokra ují práce na tzv. sm ovací rovnici, která by umo nila zm nu
díla tzn., e by se p
ná voda z OV nemusela odvád t a do Moravy, ale pouze do
potoka. To by vyvolalo i zm nu technologie, co se u
í s firmou Fortex.
Diskuse :
-

-

-

Ing. Soural – podotkl, e OV a kanalizace se m ly za ít stav t sou asn . Nyní
tomu rozumí tak, e z uvedených d vod se staví zatím jen kanalizace.
Starosta potvrdil, e tomu tak je. Je nutné, aby Fortex, na jeho dodávce má zájem
obec, cenov vyhov l dodavateli stavby, firm Hochtief
P.Horá ek se tá e, jak se bude postupovat v p ípad , e Fortex a Hochtief se
neshodnou na cen . Osobn se mu nelíbí, e cena díla se stále m ní, projekty nebyly
kvalitn zpracovány a to obec stojí peníze navíc. Má obavy, e obec by se mohla
dostat do pasti. A bude stavba rozestav ná, dodavatelé budou navy ovat cenu a nám
nezbude ne platit, aby se stavba dokon ila. Pokud jde o kanaliza ní p ípojky
navrhuje, aby na n bylo samostatné výb rové ízení a firma Hochtief nebyla
automaticky dodavatelem této zakázky, která p edstavuje asi 9 mil. K .
Ing. Basler se tá e, zda je mo né nahradit revizní achty istícími segmenty. Jedna
achta vychází dle jeho propo
na 4 tis. K , mohlo by se tak u et it.
JUDr. Sedlá ek je toho názoru, e istící kusy jsou dostate né.
Starosta sd lil, e achty se dají po ídit asi za 2.770,- K a ástka uvedená
v rozpo tových zm nách je proto vy í, e zahrnuje asi 15 ks achet p erpávajících
Ing. Basler se dotázal, jaký je rozdíl mezi achtou a isticím kusem.
Starosta obecn vysv tlil a po ádal pracovníka obecního ú adu p. Baláta o dopln ní.
P. Balát vysv tlil, e se jedná o naprosto r zné a nesrovnatelné v ci.
ní za
pomoci isticího kusu, který má pr
r zhruba 14 cm, znamená vykopat díru 1x1 m
a segment otev ít.
ní je obtí né. achta má pr
r 30 cm a slou í rovn jako
revizní.
JUDr. Sedlá ek se zeptal, zda revizní achta je sou ástí soukromé nebo ve ejné ásti
ípojek
Starosta odpov l, e soukromé
JUDr. Sedlá ek se dále dotázal, zda revizní achtu m e stavební ú ad ob an m
ímo vnutit
P. Balát odpov l, e zále í také na budoucím provozovateli, který si to m e dát
jako podmínku
JUDr. Sedlá ek pak navrhl, aby se pou ily istící kusy a kdo bude chtít, a si dá achtu
a zaplatí si ji
P. Horá ek p ipomn l, e p etlakové achty m ly být u cenov zahrnuty v projektu a
ne nyní v rozpo tových zm nách
JUDr. Sedlá ek se tá e, zda firma Hochtief má smluvn zaji no, e p ípojky bude
lat
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-

-

-

-

-

-

-

Starosta odpov l, e ne, ale formou výzvy jednomu zájemci, co zákon . 40
umo uje, by tuto zakázku dostala firma Hochtief, aby byla zaru ena garance za celou
akci kompletn
JUDr. Sedlá ek namítá, e p i výb rovém ízení by cena jist nebyla 9 mil. K , ale
ni í
P. Böser zd raznil, e dodavatel si diktuje podmínky a obec se bránit nem e,
pon vad není doposud zpracován provád cí projekt. Kdyby se to m lo hradit
z vlastního, tak by se stav t neza alo, kdy to jde z obecního tak to nevadí.
Starosta na to reagoval poznámkou, e za takových okolností bychom neza ali nikdy
Ing. Basler se tá e, v em by spo ívala garance za celé dílo
Starosta odpov l, e v e je uvedeno podrobn v podkladech, které poskytl v em
zastupitel m
JUDr. Sedlá ek znovu p ipomíná, e ve v ech výb rových ízeních se cena sní ila, dát
takovou zakázku jen tak Hochtiefu není mo né.
Starosta oponuje, e cena je spo ítána z výkazu vým r a má oporu v projektu
JUDr. Sedlá ek si myslí, e cena se dá stanovit pouze sout í
Starosta podotkl, e v p ípad vyhlá ení výb rového ízení se dostaneme do problém
v návaznosti jednotlivých prací na ve ejných a soukromých p ípojkách
JUDr. Sedlá ek si myslí, e 9 mil. stojí za to mít n jaké problémy a nakonec u et it
Sl. mídová, pracovnice OV P si myslí, e starosta podal vy erpávající informace.
Hochtief je renomovaná firma, která odvede kvalitní práci a zadání zakázky takové
firm nelze zpochyb ovat. Peníze se ur it pohlídají.
JUDr.Sedlá ek se ohradil tím, e za peníze obce odpovídá zastupitelstvo, a proto je
hlídá u te
Starosta znovu zd raznil, e zákon tento postup umo uje, pokud jde o navý ení
stavby do 20% z celkového objemu stavby
JUDr.Sedlá ek podotkl, e jde o samostatnou stavbu soukromých p ípojek, na které
budou samostatná stavební povolení. Jde tedy o iniciativu obce, která se stavby
ípojek ujala.
Sl. mídová si myslí, e kdy hlavní ady zadáme firm , která odvede kvalitní práci a
pan starosta to s pracovníky pohlídá, pak je namíst zadat jí i p ípojky, které musí na
hlavní ad navazovat. Zastupitelstvo, samí inteligentní lidé, musí uvá it tu mo nost,
vzít na sebe odpov dnost a té firm tuto práci dát.
JUDr. Sedlá ek poznamenal, e nejde o hlídání kvality, co je samoz ejmostí pro
ka dou firmu, ale o to, zda obec musí vynalo it více financí ne je nutné. Stále
nerozumí tomu, pro se to má zadat n komu z volné ruky za cenu, kterou n kdo
spo ítal. Navíc ten, kdo to spo ítal, se jednou dostal na cenu 4 mil. a podruhé na 9
mil., co je ned ryhodné.
Pan Balík z pléna pak doporu il, aby bylo vypsáno výb rové ízení na dodavatele,
nebo tomu nic nebrání.
iroká diskuse pak dále pokra ovala a ily se v ní otázky odpov dnosti projektanta
za vadný projekt a navý ení úv ru obce
MUDr. Mikulá z pléna dále p ipomn l, e p i této akci by se m la opravit i de ová
kanalizace na ul. Zahradní
P. Balík z pléna potvrdil, e zam ením bylo zji no a potvrzeno, e kanalizace je
polo ena v protispádu .
Místostarosta i starosta vysv tlili, e jde o r zné akce, které nelze spojovat
P. Balík se zárove zeptal, jak to vypadá se stavbou chodníku mezi ul Láze ská a
Zahradní
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-

P. Balát z OV P vysv tlil, jak probíhá p íprava projektové dokumentace a vydání
územního a stavebního rozhodnutí
P. Balík se obává, e letos stavba provedena nebude
JUDr. Sedlá ek se je dotázal, jak se poda ilo zkoordinovat hlavní ad kanalizace
s revitalizací Vitonína
Starosta ho vyzval, aby se p el na studii revitalizace podívat
P. Balík z pléna v ak upozornil, e na to u je pozd , trasa je vykolíkovaná a u se tam
staví

Starosta pak vyhlásil krátkou p estávku.
Po p estávce starosta navrhl usnesení a nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce bere na v domí informaci o pr
kanalizace.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

hu investi ní akce OV a

Ad 8/ Rozpo tové zm ny
Starosta pak dlouze a podrobn objasnil navrhované rozpo tové zm ny. Rozd lil je na zm ny
týkající se kanalizace a navý ení úv ru a na zm ny týkající se akcí na Kostelním vrchu. Jak
s diskuse vyplynulo, budou tyto rozpo tové zm ny podmín ny tím, e rada obce vyhlásí
výb rové ízení na dodávku soukromých kanaliza ních p ípojek. Bude to ov em znamenat
asovou prodlevu.

Kanaliza ní p ípojky soukromé
Dlouhodobý úv r OV a Kanalizace

TVRD Kostelní vrch – kanalizace de ová
TVRD Kostelní vrch – kanalizace spla ková
TVRD Kostelní vrch - komunikace
Dotace na akci Komunikace Kostelní vrch
íjmy z prodeje majetku

P vodní rozpo et:

Návrh:

2 000 000 K
12 500 000 K

4 000 000 K
14 500 000 K

780 000 K
1 000 000 K
1 800 000 K

1 020 000 K
1 600 000 K
2 000 000 K

0
10 000 K

905 000 K
145 000 K

Komentá :
i zpracování p vodního návrhu rozpo tu v lednu leto ního roku se vycházelo z úvahy, e
soukromé ásti ve ejných p ípojek budou stát 4 mil K . Tento odhad, který byl zpracován
v dob sestavování rozpo tu, kdy se je nepracovalo na projektové dokumentaci
k soukromým p ípojkám, byl nesprávn proveden ze dvou d vod :
a) opomn l skute nost, e ka dá p ípojka za íná u nemovitosti revizní achtou. Práv
vliv nutnosti uhradit cca 820 ks revizních achet znamenal z celkového nár stu 5 mil.
hodnotu cca 3,3 mil. K . Bylo by samoz ejm mo né u et it a revizní achty
nebudovat, spokojit se pouze s tak zvaným istícím segmentem (jak to n které obce

13
lají) a pak by dodate ný náklad byl pouhých 0,8 mil. K . Od po átku je v ak snaha,
aby bylo dílo v co nejlep í kvalit a umo ovalo v budoucnu co nejjednodu í provoz.
b) Probíhající projektová dokumentace na p ípojkách ukázala, e celková délka p ípojek
bude v í a bude také nutno pou ít více píse ných obsyp – vliv cca 1,7 mil. K .
Rozdíl v rozpo tu ve vý i 5 mil. K , z toho 2 mil. K v roce 2005 a 3 mil. K v roce 2006,
je navrhován pokrýt navý ením úv ru. Mo nost do erpání stávajícího úv ru za jinak
nezm ných podmínek byla p edjednána s eskou spo itelnou.
V leto ním roce se p i opakované ádosti poda ilo získat dotaci od MMR na realizaci
komunikace na Kostelním vrchu ve vý i 905 tis. K . Zreáln ním rozpo tových náklad na
investi ní akce na Kostelním vrchu (p vodní návrhy firem nezahrnovaly n které nezbytn
nutné polo ky) do lo k nár stu celkové pot eby zdroj o 1 040 tis. K . Toto je navrhováno
pokrýt ji zmín nou dotací ve vý i 905 tis. K a navý ením p íjmové polo ky prodeje
majetku „jen“ o 135 tis. K , kdy je ji v sou asné dob vysoce pravd podobné, e dojde
k prodej m – 1 byt panelákový cca 240 tis. K , d m na Kroupov ulici s dv ma byty cca
1 100 tis. K , schválený prodej pozemku na rybník Ing. ulpíkovi cca 240 tis. K a.j.
Diskuse :
-

JUDr. Sedlá ek se dotázal, zda máme nabídky n jakých firem na akce na Kostelním
vrchu
- Starosta odpov l, e nabídky máme na de ovou kanalizaci a komunikaci
- JUDr. Sedlá ek se podivuje nad tím, e nabídku za 670 tis. povy ujeme rozpo tovou
zm nou na 1.200 tis.tak, abychom se ve li do ceny firmy Hochtief
- Starosta odpov l, e je snaha zahrnout to do akce OV a kanalizace a navíc tam
není zahrnuto v e
- JUDr. Sedlá ek je zásadn proti navy ování rozpo tu a zadávání zakázek bez
výb rového ízení. Znovu apeluje na radu, aby stanovila n jaká pravidla pro zadávání
zakázek . Navrhuje, aby zastupitelstvo ulo ilo rad , aby zadávala zakázky nad 300 tis.
formou výb rového ízení s tím, e se musí oslovit 5 firem.
- PhDr. Balík upozornil na to, e z p edlo ených materiál nevyplývá, e by Hochtief
nabízel nejvy í cenu, není tedy pravda, e se akce zadává firm s nejvy í nabídkou
- Po dlouhé a velmi ru né diskusi, ze které vyplynulo e je t eba aktualizovat nabídky
na Kostelní vrch, starosta navrhl hlasovat o dvou rozpo tových zm nách
1. rozpo tové zm ny týkající se p ípojek a navý ení úv ru s tím, e budou
podmín ny zorganizovat výb rové ízení na p ípojky
2. rozpo tové zm ny týkající se Kostelního vrchu s tím, e budou podmín ny
edlo ením aktualizovaných nabídek
- starosta pak znovu vysv tlil, e se jedná o samostatnou dotaci na komunikaci Kostelní
vrch od MMR, aby se mohla ud lat komunikace musí být polo ena kanalizace
de ová i spla ková
- dále máme rezervu asi 900 tis.vyplývající z dodatku .1 kde je 632 m navíc, které je
mo no pou ít na spla kovou kanalizaci Kostelní vrch. Pokud je neprostavíme, dotaci
na tuto ást nedostaneme.
- starosta pak vysv tlil JUDr. Sedlá kovi, e ve smlouv se SF P je o 632 m více a ne
mén , jak se doposud myln domníval
- diskuse pokra ovala
Starosta pak navrhl usnesení a nechal hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje rozpo tové zm ny tak jak jsou p edlo eny s tím, e u
akce soukromé kanaliza ní p ípojky bude zorganizováno ve ejné výb rové ízení
dle zákona a u t í akcí na Kostelním vrchu bude zaji no minimáln 4 nebo 5
nabídek podle stejného výkazu vým r a stejného asového období.
Hlasováno : pro 8 proti 6 zdr el se 0
Starosta pak formuloval usnesení o navý ení úv ru, ale znovu se rozvinula ru ná diskuse o
tom, zda je nutné d lat revizní achty nebo ne.
Zastupitelstvo obce souhlasí s p ijetím bankovního úv ru od eské spo itelny a.s. na
vybudování revizních achet a kanaliza ních p ípojek ve vý i 5 mil. K a úv r bude
zaji n budoucími p íjmy obce.
Hlasováno : pro 9 proti 0 zdr el se 5

Ad 9/ R zné
a)

ádost editelství základní koly o zm nu názvu koly

Ve smyslu zákona . 320/2001 Sb. o finan ní kontrole byla provedena kontrola p ísp vkové
organizace - základní koly. Mimo jiné bylo zji no, e není v souladu název organizace se
izovací listinou a evidencí u SÚ (I ).
Na základ provedené kontroly po ádal editel základní koly o schválení zm ny názvu koly
a zapracování do z izovací listiny.
V sou asné dob je kola vedena na SÚ jako Základní kola Bludov, ve z izovací listin je
uveden název Základní kola Karla star ího ze erotína Bludov, okres umperk.
editelství koly navrhuje dv varianty pro název koly :
1. varianta – Základní kola Karla star ího ze erotína Bludov
pak je nutné zm nit I na SÚ, ivnostenský list a za azení v RARIS a z izovací
listinu
2. varianta - Základní kola Bludov
pak je nutné zm nit z izovací listinu a L
Rada obce p edkládá návrh editele základní koly na zm nu názvu koly zastupitelstvu obce
ke schválení.

-

Ing. Balhar navrhuje, aby název se nem nil a sv j návrh krátce zd vodnil
PhDr. Balík upozornil na to, e i první varianta znamená zm nu, nebo se vypou tí
okres umperk, není to zachování p vodního názvu

Starosta pak nechal hlasovat o první variant .
Zastupitelstvo obce souhlasí se zm nou názvu základní koly na Základní kola Karla
star ího ze erotína Bludov.
Hlasováno : pro 13 proti 1 zdr el se 0

b) Dodatek . 3 z izovací listiny základní koly
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Na základ provedeného p ezkumu hospoda ení obce za rok 2004, kde bylo jako jeden
z nedostatk uvedeno, e ve z izovací listin základní koly je chybn uveden z izovatel a
nejsou v ní vymezena majetková práva, byl zpracován dodatek z izovací listiny .3, kterým
se tyto nedostatky odstra ují. Sou asn se do tohoto dodatku zapracuje zm na názvu koly
podle toho, jak bude schválena v p edchozím bod .
Starosta nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek .3 ke z izovací listin Základní koly Karla
star ího ze erotína Bludov, okres umperk s tím, e do dodatku bude zapracován nový
název koly.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

c) Zpráva o výsledcích p ezkoumání hospoda ení svazku obcí mikroregionu
Hanu ovicko za rok 2004
Starosta p edal slovo JUDr. Sedlá kovi, který obec v mikroregionu zastupuje.
JUDr. Sedlá ek stru
p iblí il innost tohoto svazku. ekl, e jde o koordinaci
protipovod ové ochrany jednotlivých obcí. P edseda svazku p. Malcharczik má za úkol
p ipravit zm nu stanov, které by roz ily spektrum innosti nap . na oblast cestovního
ruchu, vodní turistiky a pod. je také snaha koordinovat innost i s mikroregionem
Záb sko.
Starosta pak nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledcích p ezkoumání hospoda ení
svazku obcí mikroregionu Hanu ovicko za rok 2004 bez výhrad.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Starosta pak ukon il zasedání zastupitelstva obce ve 21.45 hodin.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce . 17 konaného dne 13.6.2005 v Kulturním dom
Bludov

Zastupitelstvo obce bere na v domí:
313/Z/05 - e na úkolech íslo 224/Z/04, 277/Z/04 a 278/Z/04 se nadále pracuje a budou
sledovány
314/Z/05 - e oblast zabezpe ení po ární ochrany p i akcích, kterých se zú ast uje v í po et
osob je ízena na ízením kraje a tím je spln n úkol 311/Z/05
315/Z/05 - informaci o pr hu investi ní akce OV a kanalizace
Zastupitelstvo obce souhlasí:
316/Z/05 - s odprodejem jednoho bytu v dom .p. 691 za cenu znaleckého posudku a domu
.p.811 za tr ní cenu
317/Z/05 - s prodejem ásti pozemk p. . 2753/8 a 2753/9, které jsou ve spoluvlastnictví obce
a Ing. Mornstein – Zierotina, firm Pneucentrum Mat j Bludov s.r.o. za cenu 50,K /m2 dle geometrického plánu, který je sou ástí podklad
318/Z/05 - s p ijetím bankovního úv ru od eské spo itelny a.s. na vybudování revizních
achet a kanaliza ních p ípojek ve vý i 5 mil. K a úv r bude zaji n budoucími
p íjmy obce
319/Z/05 - se zm nou názvu základní koly na Základní kola Karla star ího ze erotína
Bludov
Zastupitelstvo obce schvaluje:
320/Z/05 - ov ovatele zápisu pana Jind icha Mat je a Ing. Karla Sourala
321/Z/05 - navr ený program jednání
322/Z/05 - p edlo enou zprávu o innosti rady obce
323/Z/05 - p edlo enou zprávu o hospoda ení obce ke dni 31.5.2005
324/Z/05 - rozpo tové zm ny tak jak jsou p edlo eny s tím, e u akce soukromé kanaliza ní
p ípojky bude zorganizováno ve ejné výb rové ízení dle zákona a u t í akcí na
Kostelním vrchu bude zaji no minimáln 4 nebo 5 nabídek podle stejného
výkazu vým r a stejného asového období
325/Z/05 - Dodatek .3 ke z izovací listin Základní koly Karla star ího ze erotína Bludov,
okres umperk s tím, e do dodatku bude zapracován nový název koly
326/Z/05 - Zprávu o výsledcích p ezkoumání hospoda ení svazku obcí mikroregionu
Hanu ovicko za rok 2004 bez výhrad
Zastupitelstvo obce pov uje:
327/Z/05 - starostu dal ím jednáním ve v ci odprodeje plynovodu a vý e kupní ceny

Zapisovatel: Ing. Jan aj

Ov ovatelé:

Jind ich Mat j

Ing. Karel Soural

Ing. Jaroslav Balhar
místostarosta

MVDr. Josef Hlásný, CSc.
radní

