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Zápis z jednání zastupitelstva obce . 19. konaného dne 05.09.2005 v Kulturním dom Bludov

ítomni :

Omluveni:

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

Program:
1. Úvod
2. Dotace z programu obnovy venkova na po ízení 2. zm ny územního plánu obce
Bludov
3.
zné

ad 1/ Úvod
Starosta Ing. Ston zahájil zasedání zastupitelstva, konstatoval, e p ítomno je 12 zastupitel
a zastupitelstvo je tedy usná ení schopné. O vyhotovení zápisu po ádal sle nu mídovou,
jako ov ovatele zápisu navrhl Ing. Franti ka B ezinu a Petra védu.
Nechal hlasovat o schválení ov ovatel .
Hlasováno: pro 10, proti 0, zdr el se 2
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ov ovatele zápisu Ing. Franti ka B ezinu a pana
Petra védu.
Dostavil se Ing. Jan Basler v 18:10 hod.

ad 2/ Dotace z programu obnovy venkova na po ízení 2. zm ny územního
plánu obce Bludov
Ing. Ston seznámil p ítomné s tím, e d vodem svolání zasedání zastupitelstva obce je snaha
získat dotaci z POV – program obnovy venkova vypsané Krajským ú adem Olomouckého
kraje na po ízení 2. zm ny územního plánu obce Bludov.
Starosta zformuloval a navrhl, aby zastupitelstvo obce p ijalo usnesení ve zn ní:
Zastupitelstvo obce ukládá odboru výstavby Obecního ú adu Bludov zajistit zpracování
zadání zm n ÚPSÚ obce Bludov ve spolupráci se zpracovatelem dokumentace dle
zákona . 50/76 Sb. § 17 -31, v etn projednání a schválení, schvaluje po ízení zm ny
.2 Územního plánu sídelního útvaru obce Bludov v roce 2006 a podání ádosti o dotaci
z programu obnovy venkova pro po ízení 2. zm ny územního plánu obce s tím,
e k realizaci akce dojde v období roku 2006.
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdr el se 0
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ad 3/ R zné
Starosta informoval o dal ích zále itostech:
Stavba OV a kanalizace. Oznámil s pot ením, e byla dodaná smlouva na
financování stavby – poskytnutí dotace podepsaná
P R. Tuto smlouvu o dotaci
projednala a schválila RO dne 5.9.2005.
Seznámil s postupem p i vy izování v ech nále itostí pro získání dotace 900.000,- K
na komunikaci v ásti ulice Za kolou , zvané „Kostelní Vrch“.
Dále mluvil Ing. Ston o jednotlivých p ípojkách na spla kovou kanalizaci. Seznámil se
zm nou typu gravita ní kanalizace na tlakovou v etn erpací stanice na ásti trasy A.
Oznámil, e probíhají sou asn práce na trase A, trase B a p ilehlých stokách k trase B.
Ing. Janí ek prosí o zlep ení informovanosti ob an o vstupu na pozemky p ed zahájením
výkopových prací p i budování kanalizace na pozemcích jednotlivých vlastník , p i nich
kdy m e dojít k znemo ní p ístupu na okolní obhospoda ované pozemky. Nejednalo se
o neinformovanost ob an bydlících v lokalit , ale o vlastníky polností bydlící mimo
dot enou oblast. Do lo k situaci, e v ulici Za kolou byli ob ané informováni o nástupu
pracovník pouze den p edem. Navrhuje
ení formou vyhlá ení obecním rozhlasem.
Zejména vlastníci polí v zájmových lokalitách by m li být informováni o zahájení prací.
Ing. Ston souhlasí a zajistí ve spolupráci s firmou Hochtief VSB a.s. vyhla ování zahájení
prací.
Ing. Soural prosí o podání informací týkajících se obecní vyhlá ky o psech. Upozor uje
zejména na nebezpe í voln pobíhajících ps , kte í ohro ují d ti. Navrhuje zavedení
sankce za nedodr ování vyhlá ky.
Ing. Ston informoval, e jsou p ipraveny dv vyhlá ky - o psech a o po ádku v obci.
V sou asné dob jsou zpracovány návrhy t chto vyhlá ek na odboru výstavby a ivotního
prost edí a budou p edlo eny do dal ího zastupitelstva.
PhDr. Balík nazna il, e bude problematické zvolení formy výzvy k zaplacení sankce
a problematický zp sob donucení nepo ádných ob an – neplati k zaplacení dlu ných
ástek. Z d ív í doby jsou známy problémy s neplati i vodného.
Ing. Ston reaguje sd lením, e prob hlo ji zasedání rady obce, kde bylo konstatováno,
e situace s vymáháním pohledávek od ob an neplatících vodné se zlep uje díky mo nosti
hrozby exekuce.
Ing. Basler se tá e, jak se budou it odst hovaní ob ané. Jak se vy í jejich dluhy?
Jak je to s odpisy?
Ing. Soural souhlasí s pou itím vhodné formy nátlaku na ob any nerespektující vyhlá ky
i za cenu provád ní exekucí.
Starosta obce otev el diskuzi pro ob any:
Pan Sná el se tá e jak se vy ily problémy na Drá níku.
Ing. Ston vysv tluje, e je
eno odvedení de ových vod formou tzv. „srá ek“
vybudovaných na komunikaci (odvod ovací laby slou ící k odvedení vodních srá ek
z pozemku). Na míst samém bylo provedeno jednání s panem Va ourkem a Ing. Brtnou –
ív í nevyhovující provedení na hrázi a chyby projektu budou opraveny. Budou
vybudovány 2 a 3 „srá ky“ p es cestu, které budou vodu z komunikace odvád t.
Ing. Basler ipomíná, e není nutné „srá ky“ jen vybudovat, ale také je udr ovat.
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Pan Balík se tá e jak pokra uje akce : „ Chodník na Zahradní“.
Ing. Balhar sd luje, e v sou asné dob probíhá 15-ti denní lh ta pro odvolání v i
územnímu rozhodnutí. Pokud se nikdo neodvolá, bude mo né zahájit stavbu na p elomu
zá í/ íjna.
Pan Balík se dále tá e na termín realizace akce dle návrhu pana Banka – úprava místnosti
v kulturním dom . Vybudování zázemí (d ez pop . kuchy ská linka s dvojd ezem) pro konání
spole enských akcí. Prohlásil, e p i náv
obecního ú adu mu bylo sd leno,
e na akci nejsou peníze.
Ing. Ston odpovídá, e neví, kdo tuto informaci podal. Realizace akce není zamítnuta,
finan ní prost edky na tuto akci v rozpo tu nadále jsou. V sou asné dob se shání
nejvhodn í projekt pro realizaci. Starosta slíbil, e do konce roku bude akce realizována.
Paní Znojová prosí o umíst ní zábradlí p ed schodi
u Základní koly. Navrhuje stejné
provedení zábradlí jako u zámku. Sp chající d ti je nutné touto formou p ed vb hnutím do
vozovky zastavit.
Ing. Soural navrhuje v rámci opat ení chránících d ti také umíst ní dvou zpomalovacích
prah v lokalit u koly. Jeden na horizontu u schodi Z , jeden p ed pomníkem padlých.
Ing. Ston souhlasí s umíst ním zpomalovacích prah . Upozor uje na skute nost, e
komunikace p ed pomníkem není obecní. P edá tento po adavek OV P k dal ímu jednání
a v p ípad dohody k zaji ní realizace akce.
Ing. Soural ádá o umíst ní zpomalovacího prahu i na ulici Láze ská, kde je dopravní situace
známým problémem. Je si v dom, e z d vodu zat íd ní komunikace jako I/11 bude vy ízení
jejich umíst ní problemati
í. Navrhuje, pokud by nebylo mo no prahy realizovat,
it
situaci jinou variantou. Doporu uje provedení vizuálních prostorových retardér nakreslených
na komunikaci, které z dálky vypadají jako skute né.
PhDr. Balík doporu uje objednání agentury, která má oprávn ní od p íslu ných státních
organizací (Policie R, atd.) a pro sledování dodr ování silni ních p edpis stejné
pravomoce. Tato agentura m e vybírat pokuty za p ekra ování rychlosti.
Ing. Soural souhlasí.
Ing. Böser doporu uje jako jedno z nejvíce frekventovaných míst v obci také lokalitu
u Habermannovy vily, kde by také mohla agentura své stanovi umístit.

V 18:40 Ing. Ston pod koval zú astn ným, rozlou il se a zasedání ukon il.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce . 19 konaného dne 05.09.2005 v Kulturním dom
Bludov

Zastupitelstvo obce schvaluje:
332/Z/05 - po ízení zm ny .2 Územního plánu sídelního útvaru obce Bludov v roce 2006
a podání ádosti o dotaci z programu obnovy venkova pro po ízení 2. zm ny
územního plánu obce s tím, e k realizaci akce dojde v období roku 2006.

Zastupitelstvo obce ukládá:
333/Z/05 - odboru výstavby Obecního ú adu Bludov zajistit zpracování zadání zm n ÚPSÚ
obce Bludov ve spolupráci se zpracovatelem dokumentace dle zákona . 50/76 Sb.
§ 17 -31, v etn projednání a schválení
Termín: ihned
Zodpovídá: Fousek

Zapisovatel: Miroslava mídová

Ov ovatelé:

Ing. Franti ek B ezina

Petr véda

Ing. Jaroslav Balhar
místostarosta

Ing. Pavel Ston
starosta

