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Zápis z jednání zastupitelstva obce .18. konaného dne 22.7.2005 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. Franti ek
B ezina, Ing. Jan Basler, Jind ich Mat j, JUDr. Josef Sedlá ek, Ing. Karel Soural,
Petr véda, Oto Böser, Marie Znojová

Program jednání :
1) Úvod
2) Akce OV a kanalizace
3) Rozpo tové zm ny
4)
zné

Ad 1/ Úvod
Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Pavel Ston v 18:05 hodin.
Konstatoval, e je p ítomno 15 len zastupitelstva a zastupitelstvo je usná eníschopné.
Po ízením zápisu pov il zam stnance obecního ú adu Ing. Jana aje. Jako ov ovatele
navrhl pana Karla Banka a Ing. Karla Janí ka a nechal o tom hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje ov ovatele zápisu pana Karla Banka a Ing. Karla
Janí ka.
Hlasováno : pro 15 proti 0 zdr el se 0
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 15 proti 0 zdr el se 0
Poté starosta p ivítal pozvané hosty a p edstavil je :
-

-

Za technický dozor, zástupce PVS a.s., paní Urbánková, Ing. Paloncý a pan
Hajtmar.
Za projektanta , jednatel VODAM s.r.o., Ing. Matu ka
Za dodavatele stavby, firmu Hochtief , pan David Horák, editel divize Ostrava
Za dodavatele technologie OV, firmu Fortex , Ing. Kr ávek a Ing. Kubí ek

Ad 2/ Kanalizace a OV
Starosta podal velmi podrobnou informaci o p íprav projektu na domovní p ípojky a o
provád ní vlastních zemních prací na akci. ekl, e pokra ují práce na stoce A k lázním, kde
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se vyskytly problémy s tekutými písky. Dále byly zahájeny práce na stoce B v lokalit ulic
ilehlých k ul. Nádra ní. Pokud jde o projektovou p ípravu kanaliza ních p ípojek, je hotova
asi polovina a projekty jsou k nahlédnutí na obecním ú ad . Jde o první a druhou etapu, tj.
lokalita u lázní a lokalita ul. Nádra ní a do st edu obce. Stavební povolení na tyto p ípojky
bude do 1-2 m síc .
Starosta dále uvedl, e p tí týden nav tíví SF P a do jednoho týdne by pak m la být
podepsána smlouva o dotaci.
Starosta pak sd lil, e jednání zastupitelstva obce svolal proto, aby stavba mohla plynule
pokra ovat.
Uvedl, e na posledním jednání ZO dne 13.6.2005 bylo mimo jiné p ijato usnesení .
324/Z/05, ve kterém je dáno, e „… u akce soukromé kanaliza ní p ípojky bude
zorganizováno ve ejné výb rové ízení dle zákona…“ . Po diskusi s odborníky se v ak
ukázalo, e takto formulované usnesení by zásadním zp sobem ohrozilo jak termín
dokon ení investi ní akce, tak i kvalitu díla samotného z t chto d vod :
• Kvalitativním výsledkem celé stavby Kanalizace a OV musí být dosa ení
projektovaného stupn
ní, co je zna ným zp sobem ovlivn no t sností
kanalizace. Proto by m ly být ve keré montá e potrubí z jedné ruky – toho, kdo
odpovídá za realizaci celku. Nedodr ení stupn
ní by mohlo zkomplikovat jak
kolaudaci díla, tak i kone nou dotaci.
• Má-li generální dodavatel ru it za dílo, jak plyne z obchodní ve ejné sout e, nem e
do systému vstupovat jiný subjekt, který není na generálního dodavatele vázán
subdodavatelsky. Jde nejen o d vody plynoucí z p edchozího bodu, ale i o celkovou
kvalitu díla. Tedy, pokud by obec p ipustila, e ást díla bude provád t subjekt, který
není subdodavatelsky spjat s generálním dodavatelem, vystavuje se obec nebezpe í
podstatného ztí ení mo nosti uplat ovat eventuelní reklamace.
• Jediný dodavatel je schopen zajistit koordinaci v cnou, materiálovou i asovou a
minimalizovat tak dobu, kdy bude obec i její jednotlivé ásti rozkopány. Pokud by
neve ejné ásti p ípojek d lala jiná firma, vznikly by vícenáklady jednak tím, e by
generální dodavatel musel zaslepovat konce ve ejných ástí p ípojek, nebo p ímá
koordinace okam itého napojování neve ejných ástí p ípojek by byla slo itá, a také
tím, e by vznikaly asové prodlevy.
•
asov je organizace nové ve ejné sout e na neve ejné ásti p ípojek nezvládnutelná,
nabourala by postup probíhajících prací. (p i opakovaných odvoláváních by mohla
sout skon it a v lednu roku 2006). Tím by byl generální dodavatel vlastn zbaven
odpov dnosti za termín dokon ení díla, resp. by dílo jako celek nebylo funk ní.
• Vstupem dal ího subjektu na stavbu vzniká nebezpe í po kození díla stávajícího a
generální dodavatel by si pravd podobn nárokoval právo na náhrady p íslu ných
kod.
Z vý e uvedených d vod je navrhováno, aby realizace soukromých ástí kanaliza ních
ípojek byla zadána v souladu se Zákonem o ve ejných zakázkách . 40/2004 Sb. formou
výzvy k ú asti v jednacím ízení bez uve ejn ní (§ 27 – výzva jedinému zájemci, tj. tému
dodavateli).
Obavy, které se na minulém jednání objevily stran toho, e akce by mohla být p edra ena a e
výb rovým ízením by se cena sní ila, ji nejsou na míst . Dnes máme nabídky 4 firem ,
uvedl starosta. Jedná se o PVS, která má nabídku 10,027 tis. K , Fortex jeho nabídka iní
13,013 tis K a Vodostav Ostrava 13,697 tis K . V echny nabídky jsou v . DPH, ale jsou
vy í ne nabídka firmy Hochtief, která iní 9,257 tis. K . Starosta pak vyzval k diskusi.
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Diskuse :
- JUDr. Sedlá ek se zeptal, který p ípad § 27 rada shledává jako pou itelný, podle
ho by se postupovalo p i zadání zakázky soukromé kanaliza ní p ípojky
- Starosta odpov l, e podle zákona . 40/2004 Sb, § 27, odst. 3, písm.a)
- JUDr. Sedlá ek se domnívá, e 2 podmínky spln ny nejsou.Naléhavost p ípadu
nevznikla v pr hu stavby, ale o tom, e musí být p ípojky, se ví od za átku. Druhá
podmínka, e nejde stavba technicky nebo ekonomicky odd lit, také není spln na,
nebo p ípojky odd lit jdou jako samostatné stavby. Tyto podmínky dopadají na úpln
jiné situace, nap . by se daly vyu ít na ení problému s tekutými písky na trase A.
- Starosta s jeho tvrzením nesouhlasí a domnívá se, e podmínky spln ny jsou
- Pí.Urbánková podotýká, e kanaliza ní p ípojky se d lí na domovní a ve ejné jen
z pohledu dotací. Jinak je to jen jedna p ípojka. Dále vysv tlila, e není vhodné d lit
ípojku stavebn . Dokonce i tam, kde si ob ané zaji ují p ípojky sami, je
dohodnuto, e celou p ípojku provádí jedna firma.
- P. Horá ek p ipomn l, e v prosinci se mluvilo o 5 milionech za p ípojky a na
minulém zasedání se tato ástka zvedla na 9 mil. K .
- P.Horák potvrdil, e stavební práce se mohou stejné firm zadat podle stejného
paragrafu do t í let, tak e pochybnosti o legálnosti tohoto zadání nemusí být.
- JUDr.Sedlá ek se pak dotázal, zda bylo v p vodním zadání celé akce oznámení o tom,
e mohou být zadány i soukromé p ípojky
- Starosta sd lil, e v sou asné dob na to nedoká e odpov t
- P.Horák sd lil, e zadání bude provád t firma RTS Brno, která by neud lala nic, co je
proti zákonu.
- P ed m sícem se na zastupitelstvu jednalo v tomto p ípad o to, aby se docílilo co
nejni í ceny. Dnes je vid t, e dal í t i nabídky jsou vy í ne nabídka firmy Hochtief
a m eme být klidn í.
- JUDr. Sedlá ek konstatoval, e nejde jen o peníze , ale dosp l k záv ru, e zákon to
neumo uje, tudí usnesení zm nit nelze.
- Starosta pak ukon il diskusi, formuloval usnesení a nechal hlasovat
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby usnesení . 324/Z/05 bylo v ásti „…u akce
soukromých kanaliza ních p ípojek bude zorganizováno ve ejné výb rové ízení dle
zákona..“ zm no takto: „… u akce soukromé kanaliza ní p ípojky bude
zorganizována výzva k ú asti v jednacím ízení bez uve ejn ní v souladu se Zákonem o
ve ejných zakázkách . 40/2004 Sb. § 27…“.
Hlasováno : pro 8 proti 6 zdr el se 1

Ad 3/ Rozpo tové zm ny
Starosta sd lil, e rada obce projednala rozpo tové zm ny, které sám podrobn
okomentoval a zd vodnil.
Rozd lil je do dvou ástí :
1. rozpo tové zm ny související s kanalizací.
Náklady na terénní úpravy – vyu ití území
+ 1 700 tis. K
Úspora na soukromých ástech kanaliza ních p ípojek - 2 000 tis. K
SOD na autorský dozor na stavb „Kanalizace a OV“ + 300 tis. K
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2. rozpo tové zm ny týkající se OLB s.r.o.
Odprodej lánkového dopravníku a elis ového drti e OLB, s.r.o. + 900 tis. K
Generální oprava za ízení pro t bu písku (dopravník, drti )
- 864 tis. K
Odprodej 5 ks dopravních pás OLB s.r.o. + 20 tis. K
Opravy kulturních za ízení (památek) + 56 tis. K
Diskuse :
-

JUDr. Sedlá ek se zeptal, co je my leno kulturním za ízením
Starosta vysv tlil, e se jedná o kulturní památky, kapli ky a pod.
JUDr. Sedlá ek se dále dotázal, o jaké terénní úpravy se jedná
Starosta vysv tlil, e jde o skládkování hlíny v souvislosti s kanalizací
Pan Horá ek se dotázal, o jaký autorský dozor na stavb se jedná
Starosta vysv tli, e jde o dozor projektanta
Po krátké diskusi k tomuto problému vystoupila také zástupkyn technického dozoru
stavby pí. Urbánková, která zd raznila, e autorský dozor je velice nutná v c a pokud
by se ú tovaly jednotlivé náv vy projektanta na stavb , bude to stát obec mnohem
víc.
Starosta pak nechal hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce schvaluje p edlo ený návrh rozpo tový zm n.
Hlasováno : pro 8 proti 3 zdr el se 4

Ad 4/ R zné
Starosta vyzval zástupce jednotlivých firem podílejících se na stavb kanalizace a OV, aby
krátce promluvili ke své problematice.
-

-

-

-

Jako první vystoupil p. Hajtmar za technický dozor stavby. Ujistil p ítomné, e bude
s dodavatelem stavby nav vovat v echny ob any a ka dému majiteli nemovitosti
eknou, kde si má vykopat p ípojku, jak hluboko a v jakém asovém rozmezí.
ipustil, e problémy p i realizaci vznikají, ale je t eba je it za pochodu.
Pak vystoupil zástupce dodavatele p. Horák, který se p edev ím omluvil za potí e,
které zp sobují ob an m nap . zne
ním ulic a pod. Pod koval zárove za
ohleduplnost a shovívavost t m, kte í k realizaci stavby takto p istupují.
Dále vystoupil Ing. Matu ka, projektant. Ten informoval o p íprav projekt
kanaliza ních p ípojek, které jsou rozd leny do 4 etap. K 20.10 by se dala na stavební
ad poslední, tvrtá ást projektu p ípojek.
Pak vystoupil zástupce firmy Fortex, Ing. Kr ávek, aby pohovo il k technologii OV.
Velmi ob írn a odborn popsal zm ny, které se p ipravují na strojním za ízení
isti ky, proto e p vodní ení nezaru uje, e splní p edepsané limity. Zmínil se i o
mo né zm
odvodu p
né vody z OV do potoka, místo do eky Moravy.
Problémem tohoto ení je v ak malý pr tok vody v potoku. Souhlas ke zm
by
musel dát pracovník M P v Olomouci a nad je na tuto zm nu je minimální.
Zd raznil, e pokud by ke zm
technologie nedo lo, mohlo by se stát, e obec po
roce 2012 bude muset investovat daleko více finan ních prost edk do roz ení
isti ky. Dále odpov l i n kolik dotaz a podrobn vysv tlil technologii
ní .
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-

-

-

-

-

-

Ing. Basler se pozastavoval nad tím, pro se ji p ed dv ma roky neprojektovala nová
technologie.
Ing. Janí ek se mimo jiné dotázal, jestli by nebylo levn í istit jen p ed
né
odpadní vody ze septik
Ing. Kr ávek vysv tlil, e v ádném p ípad ne.
Starosta pak vyzval ob any, aby vyu ili p ítomnosti zástupc firem a dotázali se na to,
co je zajímá.
Ing. Janí ek m l dotaz a p ipomínku k projektové p íprav kanalizace konkrétn na
horním konci obce.
Ing. Matu ka odpov l, e se touto p ipomínkou budou projektanti zabývat do
jednoho m síce.
MUDr. Mikulá se tázal, zda se rada od minulého zasedání zastupitelstva zabývala
opravou prov ené kanalizace v Zahradní ulici.
Starosta odpov l, e zatím na toto peníze v rozpo tu nejsou, ale zabývat se touto
problematikou bude.
Na dal í dotazy z ad ob an odpov li zástupci p ítomných firem.
V diskusi pak vystoupil je pan Sná el, který zde cht l it své majetkoprávní
nesrovnalosti s obcí.
Starosta ho vyzval, aby tyto zále itosti p el it na obecní ú ad.
Pak vystoupil MUDr.Zden k Pospí il z Post elmova, který je spoluvlastníkem
pozemku u lázní, kde vede kanalizace. Pan MUDr. Pospí il popsal situaci, která
vznikla na staveni ti. Zjistil toti , e kanalizace nebude jen podzemní stavba, ale na
jejich pozemku bude n kolik achet (skru í), které vystupují nad povrch, a tak
znemo ují souvislé obd lávání pole. MUDr. Pospí il dále uvedl, e ji podal písemné
odstoupení od dohody uzav ené s obcí, nebo obec není schopna zajistit uvedení
pozemku do p vodního stavu. Ptá se tedy starosty, jak se tato v c vyvíjí a jak se obec
staví k návrh m, které ráno projednávali.
Starosta odpov l, e obec má zatím souhlas v inového vlastníka tzn., e od
smlouvy zatím neodstoupili dal í spoluvlastníci. Stavba tedy bude pokra ovat, ale o
návrzích, o kterých ráno mluvili se bude jednat v rad a v í, e se najde spole né
ení.
Poté vstoupila do diskuse Mgr. Milena Pospí ilová (matka MUDr. Pospí ila), která je
rovn spoluvlastníkem zmín ného pozemku. K této v ci uvedla, e argument obce,
e má souhlas v inového vlastníka, m e vydr et pouze n kolik dní, nebo ostatní
spoluvlastníci od dohody odstoupí také. Argument technického dozoru, pana
Hajtmara, e mohla p edpokládat, e tam skru e budou, neobstojí také.
Starosta znovu opakoval, e je ochoten jednat o jejích návrzích a v í, e se problém
rada vy í. To, e jí neodpov l, d íve je jen proto, e v c musel konzultovat
s právníkem.
Paní Urbánková, jako technický dozor pak sd lila, e podle stavebního rozhodnutí
mohou stav t a nedo ené vstupy na pozemky musí ob ané it s obcí.
Na to reagovala Mgr. Pospí ilová tím, e od ní dostala ná rtek, na kterém nebyla ani
jedna skru a bylo jí eno, e v e bude pod zemí.
Do toho vstoupil starosta a na adresu Mgr. Pospí ilové ekl, e pokud by cht l být
ísný, tak by m la mít souhlas zastupitelstva, aby zde mohla hovo it, proto e je
ob ankou Post elmova.
Mgr.Pospí ilová se ohradila tím, e kdo má majetek v obci, má právo se k n mu
vyjad ovat
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Starosta jí odpov l, e na zastupitelstvu m e mluvit jen ob an Bludova, ale nechce
tohoto zákazu pou ít, chce se s ní dohodnout.
Mgr. Pospí ilová se synem poté se slovy „Ob ané Bludova promi te“ opustili jednací
místnost.
V diskusi pak je op t vystoupil pan Jan Sná el, kterému oponovala sl. mídová,
pracovnice odboru výstavby, a podrobné vysv tlení podal JUDr. Sedlá ek.
Starosta pak potvrdil, e v ení tohoto sporu se bude pokra ovat a zasedání
zastupitelstva ve 20,10 hodin ukon il.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce .18 konaného dne 22.7.2005 v Kulturním dom Bludov

Zastupitelstvo obce schvaluje :
328/Z/05 - ov ovatele zápisu pana Karla Banka a Ing. Karla Janí ka.
329/Z/05 - navr ený program jednání.
330/Z/05 - p edlo ený návrh rozpo tový zm n.

Zastupitelstvo obce souhlasí :
331/Z/05 - s tím, aby usnesení . 324/Z/05 bylo v ásti „…u akce soukromých kanaliza ních
p ípojek bude zorganizováno ve ejné výb rové ízení dle zákona..“ zm no takto:
„… u akce soukromé kanaliza ní p ípojky bude zorganizována výzva k ú asti
v jednacím ízení bez uve ejn ní v souladu se Zákonem o ve ejných zakázkách .
40/2004 Sb. § 27…“.

Zapisovatel :

Ing. Jan

aj

Ov ovatelé :

Karel Bank

Ing. Jaroslav Balhar
místostarosta

Ing. Karel Janí ek

Ing. Pavel Ston
starosta

