Zápis z jednání zastupitelstva obce . 20 konaného dne 24.10. 2005 v Kulturním dom Bludov

ítomni :

Omluven :

Ing. Pavel Ston, Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.,
MVDr. Josef Hlásný, CSc. ( áste ), 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
Ing. Karel Janí ek

Program jednání :
1) Úvod
2) Kontrola úkol
3) Zpráva o innosti rady obce
4) Zpráva o hospoda ení obce k 30.9.2005
5) Majetkoprávní zále itosti
a) ádost man el Koutných o odprodej pozemku
b) ádosti o odprodej stavebních pozemk v lokalit V Potokách
c) ádost Ing. Kubí ka a Ing. makalové o odprodej pozemku
d) ádost Hynka védy o odprodej pozemku
e) ádost man el Bla kových o odprodej pozemku
f) Prodej obecního bytu .5 v dom .p.691 p. Martinu Karda ovi
g) Prodej obecního domu .p.811 do ideálního spoluvlastnictví panu Michalu Schauerovi
a paní Jan pi kové
h) ádost Nad dy Ocetkové o odprodej ásti pozemku
i) Souhlasné prohlá ení Obce Bludov a ZOD Bludov-sm nná smlouva z roku 1995
6) Akce kanalizace a OV
7) Rozpo tové zm ny
8)

R zné
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Výro ní zpráva o innosti základní koly
Odm ny len m výbor za innost v roce 2005
Rezignace Ing. Lucie todtové na funkci lena finan ního výboru
Volba p ísedícího Okresního soudu v umperku
Zru ení OZV – domovní ád
Schválení postupu p i reálném d lení spole ného majetku obce a Ing. Karla MornsteinZierotina
g) Oslavy státního svátku 28.10.2005
h) Zru ení svazku mikroregion Hanu ovicko

2

Ad 1 / Úvod
Zasedání zahájil starosta Ing. Pavel Ston. Konstatoval, e zatím je p ítomno 13 len
zastupitelstva obce, které je tedy usná eníschopné. Omluvil se Ing. Janí ek a MVDr. Hlásný
ijde v pr hu jednání.
Vyhotovením zápisu pov il Ing. Jana aje, zam stnance obecního ú adu.
Jako ov ovatele zápisu navrhl JUDr. Josefa Sedlá ka a pana Davida Horá ka a nechal o
návrhu hlasovat.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ov ovatele zápisu z dne ního jednání JUDr. Josefa
Sedlá ka a pana Davida Horá ka.
Starosta pak p ednesl program jednání. JUDr. Sedlá ek navrhl doplnit ho o bod 8h) Zru ení
svazku mikroregion Hanu ovicko. Starosta pak nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje program dne ního jednání.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

Ad 2 / Kontrola úkol
Starosta p ednesl informaci o pln ní úkol .
224/Z/04 – OZV o reklamních za ízeních
Dne 17.10.2005 kone
obdr ela Obec Bludov od M Ú umperk „Rozhodnutí o na ízení
odstran ní stavby pro reklamu v po tu 4 kus v Bludov “ pro vlastníka stavby JUDr.
Stanislava Sadila. Toto rozhodnutí vyzývá jmenovaného, aby reklamní stavby odstranil do 15
dn ode dne nabytí právní moci.
Po docílení odstran ní t chto reklam budou vytvo eny p edpoklady pro p ijetí OZV o
reklamách. Na úkolu se pr
pracuje.
277/Z/04 – nová smlouva se ZOD viz bod 5i) souhlasné prohlá ení
278/Z/04 – hranice mezi obcí Bludov a Chrome
Na úkolu se pracuje. Úkol nadále trvá.
Zastupitelstvo obce bere informaci starosty o pln ní úkol 224/Z/04 a 278/Z/04
na v domí.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

Ad/ 3 Zpráva o innosti rady obce
Zprávu p ednesl místostarosta Ing. Jaroslav Balhar. Uvedl, e rada obce se od jednání
zastupitelstva dne 13.6. se la na p ti ádných zasedáních konaných 13.6., 30.6., 18.7., 1. a
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5.9., 10.10. t.r. Na zasedání zastupitelstva obce v ervenci a v zá í se zpráva o innosti rady
obce nepodávala.
Rada obce 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:

1.1

Rada obce schválila Smlouvu o pronájmu nebytových prostor AVE 1 Bludov s.r.o.
v mate ské kole za ú elem provozování lékárny.

1.2

Rada obce schválila Smlouvu o dílo s firmou Výtahy Olomouc s.r.o. na opravu výtahu
v budov penzionu pro d chodce.

1.3

Spole nost BH Securities zaslala obci nabídku na odkoupení akcií eské spo itelny.
Cena jedné akcie iní 350,- K . Rada obce tuto nabídku zatím nep ijala.

1.4

Rada obce schválila odprodej bytu . 5 na .p. 691 v Bludov a p íslu ný podíl na
pozemku pod budovou p. . 154 panu Martinu Karda ovi za cenu stanovenou
znaleckým posudkem.
Rada obce p edkládá dnes celou v c k rozhodnutí zastupitelstvu obce.

1.5

Rada obce schválila odprodej domu p. 811 v Bludov v . pozemku pod stavbou a
dále pozemku p. . 1784 v k.ú. Bludov Michalu Schauerovi a Jan pi kové do
ideálního spoluvlastnictví za celkovou kupní cenu 1,100.000,-K .
Rada obce p edkládá dnes celou v c ke schválení zastupitelstvu obce.

1.6

Rada obce schválila zám r odprodat pozemek p. . 829/2 v k.ú. Bludov man el m
ezinovým, pozemek p. . 829/3 man el m Kranichovým a pozemek p. . 829/4
man el m upovým, a to za kupní cenu 285,-K /m2. (Potoky)
Rada obce p edkládá dnes celou v c ke schválení zastupitelstvu obce.

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

2.1

Rada obce vzala na v domí studii p íp. nadstavby M , jak byl po adavek
zastupitelstva. Byla zpracovaná studie – jak by vypadal areál M po dostavb byt
(místo p vodního hospodá ského pavilonu) a p ípadné nadstavb u eben, nad stávající
mate skou kolkou.

2.2

Rada obce schválila návrh smlouvy o dílo s firmou T.J. projekce s.r.o. umperk, na
epracování projektové dokumentace na chodník „zámek-Nealko“. (Cena projektu
310.638,- K )

2.3

Rada obce schválila návrh smlouvy o dílo s firmou T.J. projekce s.r.o. umperk, na
zpracování projektové dokumentace na chodník „Nealko – elezni ní zastávka“
(Cena projektu 404.362,- K )
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2.4

Dle p ipomínky MUDr. Mikulá e rada obce doporu uje svolat místní et ení a
posoudit stav svedení de ových vod na ulici Zahradní.

2.5

Vedoucí OV P podal informaci o dotaci ve vý i 905 tis. K , kterou obdr ela obec na
vybudování místní komunikace –Kostelní vrch. Rada obce vzala informaci na v domí.

2.6

Rada obce vzala na v domí informaci vedoucího OV P o dokon ení akce
„Rekonstrukce zdravotechniky v penzionu pro d chodce“.

3. Hlavní body z projednaných finan ních zále itostí:
Bude projednáno v samostatném bodu rozpo tové zm ny.

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

4.1.

Rada obce vzala na v domí „Zápis z komise kolské, kulturní, mláde e a sportu“
a bude reagovat na podn ty komise.

4.2

Rada obce pov ila OV P p edlo il návrh obecn závazných vyhlá ek o regulaci
pohybu ps na ve ejných prostranstvích a o udr ování po ádku v obci.
Rada obce ulo ila OV P projednat ob OZV se smluvním právníkem obce.

4.3

Rada obce rozhodla, e na kontrolní dny akce „Kanalizace a OV“ budou zváni
ichni lenové zastupitelstva obce, aby byli informováni o pr hu akce. KD bývají
poslední st edu v m síci v zasedací místnosti OÚ od 9:00.

4.4

Rada obce jmenovala inventariza ní komise pro inventura r. 2005.
(viz zápis z RO . 47)
Starosta pak dal prostor k diskusi.

Diskuse :
-

Ing. Soural se dotázal zda se jedná o p epracování 10 let staré projektové
dokumentace na chodník ul. Láze ská
Starosta odpov l, e ano a podrobn vysv tlil celý zám r. Uvedl, e po skon ení
kanalizace by se m la akce „Láze ská kolonáda“ stát prioritou obce.
JUDr. Sedlá ek se dotázal, zda bylo výb rové ízení, zdá se mu projekt drahý
Starosta odpov l, e to byla nejlevn í nabídka a bude se sna it , aby obec na to
dostala dotace
JUDr. Sedlá ek dále poznamenal, e studii na dostavbu byt na mate ské kole
nevid la ani stavební komise, ani zastupitelstvo
Starosta odpov l, e tato v c se je napraví
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-

JUDr. Sedlá ek se je zeptal, jaké bylo doposud nájemné v pískovn a pro se
sni uje
Starosta vysv tlil, e do lo k odprodeji majetku spole nosti OLB s.r.o. od obce
P.Horá ek se dotázal, kolik asi dlu í OLB s.r.o. obci
Starosta odpov l, e asi 500 tis.K , co se do konce roku srovná
P. Horá ek dále p ipomn l, e zastupitelstvo ji dlouho ne ilo hospoda ení OLB
s.r.o.
Starosta odpov l, e je to v kompetenci valné hromady a dozor í rady a tyto orgány
fungují
Místostarosta doplnil, e materiály o hospoda ení jsou kdykoliv k nahlédnutí

Starosta potom ukon il diskusi a nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o innosti rady obce.
Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 1

Ad 4 / Zpráva o hospoda ení obce k 30. 9. 2005
Starosta sd lil, e ke 30. zá í m la obec na svých pen ních ú tech z statek finan ních
prost edk ve vý i 4 876 tis. K . Díky této pen ní zásob probíhalo i ve t etím tvrtletí roku
financování investi ních i provozních pot eb obce bez jakýchkoliv problém . Závazky obce
plynoucí z dodavatelských i smluvních vztah byly hrazeny v dohodnutých lh tách splatnosti.
Skute né p íjmy obecního rozpo tu inily k 30.9. K 29 569 tis. Rozhodující da ové p íjmy
jsou ve svém souhrnu pln ny v souladu s asovým plánem a je reálný p edpoklad, e budou
ke konci roku minimáln napln ny na úrove rozpo tu.
Výdaje rozpo tu dosáhly úrovn K 27 407 tis. N které drobn í investi ní akce nebudou
v leto ním roce ji realizovány, proto jsou navrhovány n které rozpo tové zm ny, které
navrhují za adit jiné akce bez jakýchkoliv nárok na dal í finan ní zdroje.
Rozpo tové p íjmy a výdaje v procentním pln ní rozhodující m rou ovliv uje stavba
„Kanalizace a OV“. Na této investici bylo k 30.9. vyfakturováno K 14 076 tis. O ekávaná
skute nost fakturace ke konci roku u této investi ní akce je cca 30 – 40 mil. K . Dopad stavby
„Kanalizace a OV“ na rozpo et obce v roce 2005 bude proto en formou rozpo tových
zm n na prosincovém zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o hospoda ení obce k 30.9.2005.
Hlasováno : pro 13 proti 0
zdr el se 0

Ad 5/ Majetkoprávní zále itosti
a)

ádost man el Koutných o odprodej pozemku

Man elé Koutní po ádali o odprodej pozemk p. . 749/2 o vým e 23 m2 a p. . 749/3 o
vým e 69 m2.
Jedná se o nov vzniklé parcely na základ digitalizace údaj katastrálního operátu provád né
katastrálními ú ady.
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ív í stav byl takový, e byla vedena pouze jedna parcela ve vlastnictví man el
Koutných, do které byly p islou eny ásti parcely ve vlastnictví obce Bludov.
Po oprav chyb v katastrálním operátu byly z d íve „p islou ených“ ástí vytvo eny parcely, o
jejich odprodej mají man elé Koutní zájem.
Celý pozemek v etn p edm tných parcel mají man elé Koutných ji dlouhé roky oplocený a
ívají je.
Navrhovaná cena: 35,-K /m2
Diskuse :
- JUDr. Sedlá ek se zeptal, zda obec tyto pozemky nepot ebuje
- PhDr. Balík vysv tlil, e hranice tvo í zídky
- Starosta pak nechal hlasovat
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecních pozemk p. . 749/2 o vým e 23 m2 a p. .
749/3 o vým e 69 m2 v k.ú. Bludov za kupní cenu 35,- K /m2 man el m Koutným,
Bludov 227 a pov uje starostu uzav ením kupní smlouvy.
Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 1

b)

ádosti o odprodeje stavebních pozemk v lokalit V Potokách

Rad obce byly p edlo eny 4 ádosti o odkoupení stavebních pozemk v lokalit V Potokách.
Jedná se o ádost Petry Schildnerové, man el B ezinových, man el upových a man el
Kranichových.
Rada obce hned v úvodu projednávání tohoto bodu vy adila ádost Petry Schildnerové, nebo
ta ani p es etné výzvy svoji ádost neup esnila, a není tudí z ejmé, o který konkrétní
pozemek má zájem.
Dále rada obce tedy posuzovala pouze 3 zbývající ádosti.
Starosta informoval o tom, e obec má nabídku realitní kancelá e a situace se jeví tak, e
cena by mohla být 330,- K /m2 a n kte í zájemci u jsou známi.
Diskuse :
-

-

JUDr.Sedlá ek se zeptal, jestli se na p edm tných parcelách budou stav t pouze
rodinné domky nebo i domky s provozovnami, jak bylo doporu eno v územním
plánu
sl. mídová z OV P sd lila, e pouze rodinné domky bez provozoven
p.Fousek vysv tlil, e v roce 2008 by obec musela vrátit dotaci, pokud by nedo lo k
výstavb

Starosta pak navrhl usnesení a nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecních pozemk p. . 829/2 o vým e 805 m2, p. .
829/3 o vým e 865 m2 a p. . 829/4 o vým e 937 m2 v k.ú. Bludov za kupní cenu 330,/m2 a vy í prost ednictvím realitní kancelá e Miloslav Hamala-MH reality, Nový
Malín 391.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0
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c)

ádost Ing. Kubí ka a Ing. makalové o odprodej pozemku

Ing. Kubí ek a Ing. makalová po ádali o odprodej pozemku p. . 1857 o vým e 548 m2.
Svoji ádost zd vod ují tím, e p edm tný pozemek sousedí s pozemkem v jejich vlastnictví.
Získáním pozemku by roz ili svoji zahradu.
Diskuse :
-

-

-

starosta vyzval p ítomnou Ing. makalovou, aby svoji ádost okomentovala
JUDr. Sedlá ek se dotázal, je-li pozemek zastavitelný i ne
Místostarosta odpov l , e ne
JUDr. Sedlá ek si myslí, e zastavitelný je a v tom p ípad navrhuje, aby pak cena
byla doplacena na úrove stavebních parcel
PhDr. Balík se zeptal, jak si to p edstavuje JUDr. Sedlá ek smluvn zajistit, kdy
v obdobném p ípad , kdy se prodával pozemek p. Mat jovi tvrdil, e kupujícího lze
ko zavázat
JUDr. Sedlá ek si myslí, e lze smluvn zavázat kupujícího k doplacení ceny
v p ípad zastav ní
Místostarosta podotkl, e pozemek m li bývalí majitelé neoprávn
zaplocen a obec
se o n ho nikdy nezajímala.
Starosta se dotázal Ing. makalové , zda by jí vadila dolo ka o doplacení kupní ceny
v p ípad zastav ní obytným objektem
Ing. makalová upozornila, e cht li celý pozemek, ale rada obce navrhla odprodej
jen ásti pozemku, pokud jde o dolo ku týkající se doplacení, jí osobn by nevadila
Ing. B ezina upozornil na vý i ceny, zda je v této lokalit p im ená
JUDr. Sedlá ek navrhuje, aby byl ud lán odhad tohoto pozemku a prodej se
realizoval za cenu stanovenou znaleckým posudkem
Ing. aj upozornil na to, e p esná vým ra p edm tného pozemku bude stanovena a
geometrickým plánem. Je nutno rozhodnout, kdo ho uhradí stejn jako znalecký
posudek, pokud by se d lal.
Ing. makalová upozornila na skute nost, e o d lení parcely nepo adovali. To je
obecní zájem a byla by ráda, kdyby geometrický plán platila obec.
PhDr. Balík poznamenal, e v í váhu má zájem kupujícího dostat pozemek do
vlastnictví, tudí platit zam ení parcely by m la kupující strana

Starosta pak formuloval usnesení dle návrhu JUDr. Sedlá ka :
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej ásti obecního pozemku p. . 1857 o vým e 548 m2
(ozna enou v orienta ním plánku jako díl „a“) v k.ú. Bludov za cenu stanovenou znaleckým
posudkem Ing. Kubí kovi a Ing. makalové.
Hlasováno : pro 7 proti 2 zdr el se 5 (p ítomno 14 len

dostavil se MVDr. Hlásný)

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej ásti obecního pozemku p. . 1857 o vým e 548
m2 (ozna enou v orienta ním plánku jako díl „a“) v k.ú. Bludov za cenu stanovenou
znaleckým posudkem Ing. Kubí kovi a Ing. makalové.
Starosta pak formuloval jiné usnesení rovn

dle návrhu JUDr. Sedlá ka a nechal hlasovat.:
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Zastupitelstvo obce schvaluje prodej ásti obecního pozemku p. . 1857 o vým e 548 m2
(ozna enou v orienta ním plánku jako díl „a“) v k.ú. Bludov za kupní cenu 50,- K /m2 Ing.
Kubí kovi a Ing. makalové s tím, e pokud by se na této parcele postavil obytný objekt,
doplatí kupující cenu na úrove ceny stavebního pozemku.
Hlasováno : pro 4 proti 2 zdr el se 8
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej ásti obecního pozemku p. . 1857 o vým e 548
m2 (ozna enou v orienta ním plánku jako díl „a“) v k.ú. Bludov za kupní cenu 50,/m2 Ing. Kubí kovi a Ing. makalové s tím, e pokud by se na této parcele postavil
obytný objekt, doplatí kupující cenu na úrove ceny stavebního pozemku.
-

PhDr. Balík navrhl, aby se hlasovalo o tom, zda je v bec zájem pozemek prodat.
Starosta formuloval usnesení takto:

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej ásti obecního pozemku p. . 1857 o vým e 548 m2
(ozna enou v orienta ním plánku jako díl „a“) v k.ú. Bludov za ur itých podmínek,
které budou formulovány, Ing. Kubí kovi a Ing. makalové.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1
Starosta pak ekl, e je t eba naformulovat podmínky, aby byly pr chozí.
-

Ing. makalová p ipomn la, e o pozemek u se starají.
JUDr. Sedlá ek po krátkém nahlédnutí do zákona sd lil, e cena musí být v míst
obvyklá , jinak se musí zd vodnit a tudí by m l být znalecký posudek

Po dal í diskusi pak starosta nechal op t hlasovat o návrhu s dolo kou na doplatek v p ípad
zastav ní pozemku obytným objektem.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej ásti obecního pozemku p. . 1857 o vým e 548 m2
(ozna enou v orienta ním plánku jako díl „a“) v k.ú. Bludov za kupní cenu 50,- K /m2
Ing. Kubí kovi a Ing. makalové s tím, e pokud by se na této parcele postavil obytný
objekt, doplatí kupující cenu na úrove ceny stavebního pozemku.
Hlasováno : pro 9 proti 0 zdr el se 5

d)

ádost Hynka védy o odprodej pozemku

Tento bod okomentoval místostarosta Ing. Balhar.
Pan véda po ádal o odprodej pozemku p. . 218/2 o vým e 30 m2.
Jedná se o nov vzniklou parcelu na základ digitalizace údaj katastrálního operátu
provád né katastrálními ú ady.
ív í stav byl takový, e byla vedena pouze jedna parcela ve vlastnictví pana védy, do
které byla p islou ena ást parcely ve vlastnictví obce Bludov.
Po oprav chyb v katastrálním operátu byla z d íve „p islou ené“ ásti vytvo ena parcela, o
její odprodej má pan véda zájem.
Celý pozemek v etn p edm tné parcely pan véda ji dlouhé roky u ívá a platí z n j da .
Navrhovaná cena: 35,-K /m2.
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ipomínky nebyly a starosta nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku v k.ú Bludov p. . 218/2 o
vým e 30 m2 za kupní cenu 35,- K /m2 panu Hynkovi védovi.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1

e)

ádost man el Bla kových o odprodej pozemku

Rovn tento bod okomentoval místostarosta.
Man elé Bla kovi z Chrom e po ádali o odprodej pozemku p. . 565 (PK) o vým e 6643 m2
v k.ú. Chrome , který je ve vlastnictví obce Bludov.
Starosta pak vyzval pana Bla ka z pléna, aby se ke své ádosti vyjád il. Pan Bla ek ekl, e
ho k tomuto zám ru vede pouze to, aby si sjednotil pozemky. Jde o vlo enou obecní parcelu
mezi jeho pozemky.
-

JUDr Sedlá ek si myslí, e vhodn

í by byla sm na pozemk

Místostarosta pak nechal hlasovat o návrhu JUDr. Sedlá ka, aby tento bod byl odlo en a
ipraven ve sm nné variant .
Zastupitelstvo obce odkládá prodej obecního pozemku p. . 565 v k.ú. Chrome o vým e
6643 m2 man el m Bla kovým z Chrom e.
Zastupitelstvo obce ukládá rad obce p ipravit sm nnou smlouvu mezi obcí a man eli
Bla kovými.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1

f) prodej bytu .5 v ul. kolní 691 v Bludov panu Martinu Karda ovi

Místostarosta uvedl, e prodej obecního bytu projednala rada obce na svém zasedání dne 2. 6.
2005 a p edlo ila zastupitelstvu obce.
Zám r prodeje byl schválen usnesením zastupitelstva obce . 316/Z/05 ze dne 13. 6. 2005 .
Dne 28. 6. 2005 Obec Bludov zve ejnila na ú ední desce sv j zám r odprodat byt .5 v etn
spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem .p. 154 ve vý i 497/5000.
Pan Martin Karda jako jediný projevil zájem o odkoupení bytu . 5 v ulici kolní . 691.
Rada obce na svém jednání dne 1. a 5. 9. 2005 projednala odprodej bytu a p íslu ný podíl na
pozemku pod budovou p. . 154 za cenu stanovenou znaleckým posudkem a p edkládá v c ke
schválení ZO.
Dle znaleckého posudku ze dne 29. 1. 2005 byla cena znalcem stanovena na 242.800,- K .
Diskuse :
-

PhDr. Balík chce objasnit, zda se v obou p ípadech prodeje bytu a domu postupuje
stejn , myslí si, e ne, proto e cena dle znaleckého posudku a tr ní cena jsou dle jeho
názoru ceny odli né
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-

-

-

Ing. aj potvrdil, e jde o dv r zné ceny, ale o tr ní cenu na byt rada obce
nepo adovala, proto byla zji na jen pro d m .p. 811, který by se údajn za cenu
zji nou znaleckým posudkem neprodal
Starosta sd lil, e byty se v minulosti prodávaly za znalecké posudky, ale d m je za tu
cenu neprodejný, proto e od doby kdy ho obec dostala do n ho nic neinvestovala a
není v dobrém stavu
PhDr. Balík si myslí, e by bylo správné v obou p ípadech postupovat stejným
zp sobem, nejde o cenu, ale o postup
JUDr. Sedlá ek ekl, e rozhodující je cena v daném míst a ase obvyklá
p. Fousek potvrdil, e cena zji ná znaleckým posudkem je rozdílná od ceny tr ní
po déle trvající diskusi starosta vyhlásil p estávku
místostarosta po p estávce zrekapituloval stav v cí. ekl, e na ob nemovitosti byly
zpracovány znalecké posudky, ale rada obce se domnívá, e prodej domu .p.811 není
za tuto cenu realizovatelný, proto navrhuje odli né postupy p i prodeji zmín ných
nemovitostí. V p ípad bytu za cenu stanovenou znaleckým posudkem a v p ípad
domu za cenu stanovenou tr ním odhadem. Poté nechal hlasovat.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního bytu . 5 v dom na ul. kolní . p. 691
etn spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem p. . 154 ve vý i 497/5000 panu
Martinu Karda ovi za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve vý i 242.800,-K a
pov uje starostu uzav ením kupní smlouvy.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1

g) odprodej domu .p. 811 v etn pozemku p. . 1784 na ul. Kroupova v Bludov do
ideálního spoluvlastnictví Jan pi kové a Michalu Schauerovi.

Místostarosta uvedl, e prodej obecního domu .p. 811 v etn pozemku p. . 1784 v k.ú.
Bludov projednala rada obce na svém zasedání dne 2. 6. 2005 a p edlo ila zastupitelstvu obce.
Tento zám r byl schválen usnesením zastupitelstva obce . 316/Z/05 ze dne 13. 6. 2005
a Obec Bludov ho zve ejnila na ú ední desce.
O odkoupení domu v . pozemku do ideálního spoluvlastnictví projevili zájem paní Jana
pi ková a pan Michal Schauer.
Rada obce na svém jednání dne 1. a 5. 9. 2005 projednala odprodej domu v etn pozemku do
ideálního spoluvlastnictví paní pi kové a pana Schauera za celkovou kupní cenu
1,100.000,- K dle tr ního odhadu a p edkládá v c ke schválení zastupitelstvu obce.
Místostarosta pak nechal hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního domu . p. 811 v etn pozemku p. . 1784
v k.ú. Bludov na ul. Kroupova v Bludov do ideálního spoluvlastnictví paní Jan
pi kové a panu Michalu Schauerovi, za celkovou kupní cenu 1,100.000,- K .
Zastupitelstvo obce pov uje starostu uzav ením kupní smlouvy.
Hlasováno : pro 10 proti 1 zdr el se 3
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h)

ádost Nad dy Ocetkové o odprodej ásti pozemku

Místostarosta uvedl, e paní Ocetková po ádala o odkoupení ásti pozemku p. . 1588/1 v k.ú.
Bludov, a to z d vodu toho, e jej dlouhodob udr ují a uva ují o rekonstrukci nového plotu,
který by navazoval na zd né ploty okolních parcel a tím by se doladila jednotnost stávajících
plot .
et ením na míst bylo zji no (viz fotografie), e na p edm tné ásti pozemku stojí sloup
ve ejného osv tlení, dále sloup s rozvodem elekt iny a na n m je umíst n amplion obecního
rozhlasu.
OV P prodej nedoporu uje, nebo na p edm tné ásti pozemku stojí sloup ve ejného
osv tlení.
Rada obce je dále toho názoru, e zaplocením tohoto pozemku dojde ke zú ení k ovatky
místních komunikací a ta se stane mén p ehledná.
Místostarosta pak nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce neschvaluje zám r odprodat ást pozemku p. . 1588/1 paní
Nad
Ocetkové.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

i)

Souhlasné prohlá ení Obce Bludov a ZOD Bludov-sm nná smlouva z roku 1995

Starosta sd lil, e jde o starou zále itost, kterou právníci í ji del í dobu. Jde v podstat
o to, e byla zpochybn na platnost sm nné smlouvy mezi obcí Bludov a ZOD Bludov
z roku 1995.
Výsledkem je nyní jakési souhlasné prohlá ení obou stran ve form notá ského zápisu,
kterým ob strany prohla ují, e sm nná smlouva z roku 1995 je platná od samého
po átku.
Diskuse :
-

-

-

JUDr. Sedlá ek postrádá komentá Advokátní kancelá e JUDr. Martináka, jak si
edstavuje ud lat z neplatné smlouvy smlouvu platnou. Prohlá ením to ur it nejde.
Polovina skleník a pozemk , které byly p edm tem té smlouvy byly vydány Ing.
Mornsteinovi. Zastupitelstvo obce n co jiného schválilo a n co jiného bylo pak ve
smlouv navíc, formáln se tam p evedl i vjezd do dru stva, který dnes slou í pro jiné
podnikatele. Z t chto d vod je smlouva zcela nebo z ásti neplatná.
Starosta ekl, e zmín ná parcela je p ístupná v em, jako ve ejná komunikace.
Místostarosta se dotázal JUDr. Sedlá ka jaké on vidí
ení
JUDr. Sedlá ek odpov l, e ením je nová smlouva na základ nové dohody.
V této chvíli není o em hlasovat. Sám p edával informace Mgr. Pot ilovi, kdy na
této v ci za al pracovat.
Starosta uvedl, e i Mgr. Pot il ekl, e to není ideální ení, ale je mo né.
JUDr. Sedlá ek prohlásil, e mu jde jen o to, kdy u se zjistilo, e to je patn , a se
to ud lá dob e.
Po krat í diskusi nechal starosta hlasovat o tom, aby se tento bod stáhl z programu.

12

Zastupitelstvo obce stahuje z programu bod . 5i) Souhlasné prohlá ení Obce
Bludov a ZOD Bludov-sm nná smlouva z roku 1995
Hlasováno : pro 10 proti 1 zdr el se 3

Ad 6/

Akce kanalizace a OV

Starosta podal ob írnou informaci o pr hu prací na akci OV a kanalizace v etn
finan ního pln ní. Informoval o potí ích i zm nách, které si vy ádala situace.
Dále informoval o tom, e ul. 8.kv tna bude uvedena do p vodního stavu. editelství silnic a
dálnic p islíbilo ud lat na ja e i nový koberec.
Za vstup do komunikace se v ak platí poplatek. Obec po ádala o výjimku ve vý i 10%.
Zbývajících 90% v ak obec musí pou ít na opravu p edm tné komunikace. To musí být
potvrzeno souhlasem zastupitelstva obce.
Starosta proto navrhl usnesení a nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, e pokud editelství silnic a dálnic ud lí výjimku
v podob nájemného za vstup do komunikace .I/44 ve vý i 10%, pou ije obec Bludov
zbývajících 90% nájemného dle smlouvy na opravu p edm tné komunikace.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 7/

Rozpo tové zm ny

Starosta p ednesl návrh rozpo tových zm n, které podrobn objasnil.
Návrh na zvý ení výdaj :
2212 Silnice
5171 opravy chodník a MK - navý it ze 120 000 na 420 000 K
+ 300 000 K
Jedná se o komplexní opravu místní komunikace od idovského h bitova
k Záme ku.
3612 Bytové hospodá ství
5171 opravy – navý it ze 100 000 K na 500 000 K
+ 400 000 K
Jedná se o generální opravu po Urbánkových, kte í se odst hovali do domova
chodc . Byt nebyl po desetiletí opravován. Na mnoha místech se propadá
podlaha, je t eba opravit rozvody vody, tepla a el. energie. Oprava cca za
320 000 K . Dále se jedná o vým nu oken u ty byt na títové st
domu
.p. 69. Náklad na vým nu oken cca 80 000 K .
3113 Základní kola
6121 kotelna Z -dovybavení z 0 na 130 000 K
+ 130 000 K
Jedná se o uvoln ní pozastávky z platby za kondenza ní kotel na Z , který
byl instalován t sn p ed koncem lo ského roku.
Celkem

+ 830 000 K
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Návrh na úsporu výdaj :
2212 Silnice
6121 Komunikace Kostelní vrch - sní ení ze 2 000 000 na 1 810 000 K
Jedná se o úsporu docílenou v rámci nabídkového ízení.

- 190 000 K

2321 Odvád ní a
ní odpadních vod
6121 kanalizace de ová - sní ení z 1 020 000 na 810 000 K
Jedná se o úsporu docílenou v rámci nabídkového ízení.

- 210 000 K

2341 Vodní díla v zem lské krajin
6121 malá vodní nádr Hrabenovská i Záchytný p íkop v Dole kách
sní ení z 230 000 na 0 K . Výstavba obou d l se posouvá do roku 2006.

- 230 000 K

3631 Ve ejné osv tlení
6121 Roz ení VO (Bo eny N mcové, Lázn ) - sní ení z 200 000 na 0 K .
Akce se odsouvají a po dokon ení spla kové kanalizace.

- 200 000 K

Celkem

- 830 000 K

Návrh na v cné rozpo tové zm ny
Jedná se pouze o p erozd lení na p íslu né
ODPAR dle rozpo tové skladby, nikoliv o sní ení schválených dotací!
Výdaje:
Podp rné programy obce
3419 5222 T lovýchovná innost
- 18 500,--K
3421 5222 Zájmová innost mláde e - 77 500,--K
3429 5222 Ostatní zájmová innost
93 000,--K
3330 5222 Dotace církvím (knihovna) 3 000,--K
Sociální výpomoc
4314 5229 Pe ovatelská slu ba
4319 5229 Organ.nevidomých
4329 5222 Poradna pro eny a dívky

-11 000,--K
8 000,--K
3 000,--K

Celkem :

0,--K

KÚ Olomouc -rozpo tová opat ení:
íjmy:
Polo ka 4122 neinvesti ní dotace pro SDH
4122 neinv. dotace - výchova lesních
porost

54 000,--K
5 792,--K
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Výdaje:
5512 5167 SDH – erpání dotace na kolení
4 000,--K
5512 5132 SDH erpání dotace na dovybavení
jednotky
50 000,--K
1019 5169

výchova lesních porost

5792,--K

Ostatní rozpo tové zm ny:
íjem:
3639 2324 P íjem z VHA za r. 2004

- 30 000,--K

Výdej:
3419 5222 P evod z VHA za r. 2004 pro TJ Sokol - 30 000,--K
ástka byla rozpo tována v p íjmech a výdajích, ale byla p eposlána z p íjm , a proto v
celku vy la nula.
ipomínka byla pouze k rekonstrukci bytu v .p. 69 od Ing. Sourala, kterému se zdála cena
vysoká. Zástupci OV P podrobn vysv tlili o jaký rozsah se jedná.
Dal í p ipomínky nebyly, starosta proto navrhl usnesení a nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje p edlo ený návrh rozpo tových zm n.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 8/ R zné
a) Výro ní zpráva o innosti základní koly
Výro ní zprávu Základní koly Karla star ího ze erotína Bludov schválila rada koly a
edkládá ji zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce bere na v domí Výro ní zprávu Základní koly Karla star ího ze
erotína Bludov, schválenou radou koly.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

b) Odm ny len m výbor za innost v roce 2005
Starosta uvedl, e len m výbor , kte í nejsou leny zastupitelstva obce je mo no
poskytnout pen ité pln ní za výkon funkce dle § 84 odst.2, písm. y) zákona .
128/2000Sb. o obcích (obecní z ízení).

15
Jedná se o :

kontrolní výbor – 3 lenové, kte í nejsou leny zastupitelstva
a finan ní výbor – 5 len
Vzhledem k tomu, e innost t chto orgán v roce 2005 nebyla nijak uspokojivá domnívá
se, e odm ny v tuto dobu navrhnout nelze.
- PhDr. Balík navrhl, aby na p tí jednání zastupitelstva obce p edlo ily oba výbory
zprávu o své innosti v roce 2005, pop ípad na dal ím zasedání p istoupit
k rekonstrukci t chto výbor .
Starosta pak formuloval usnesení a nechal o n m hlasovat.
Zastupitelstvo obce vybízí finan ní a kontrolní výbor ke zvý ení své innosti a
ukládá ob ma výbor m na p tí jednání zastupitelstva obce p edlo it zprávu o své
innosti v roce 2005.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1

c) Rezignace Ing. Lucie todtové na funkci lena finan ního výboru
Ing. Lucie todtová po ádala o uvoln ní z funkce lena finan ního výboru zastupitelstva
obce.
Rada obce p edkládá zastupitelstvu obce rezignaci Ing. Lucie todtové na funkci lena
finan ního výboru k projednání.
V posledních dne podal rezignaci i p edseda finan ního výboru Ing. Basler.
Po krátké diskusi starosta nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce bere na v domí rezignaci Ing. Lucie todtové na funkci lena
finan ního výboru zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na v domí rezignaci Ing. Jana Baslera na funkci p edsedy
finan ního výboru zastupitelstva obce a ukládá rad obce vybrat jeho nástupce.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1

d) Volba p ísedícího Okresního soudu v umperku
Okresní soud v umperku oznámil obecnímu ú adu, e paní Danu ce Hojgrové konn í
ty letý mandát p ísedící okresního soudu a zárove navrhuje, aby byla zvolena na dal í
období.
Rada obce p edkládá návrh na zvolení paní Danu ky Hojgrové do funkce p ísedící Okresního
soudu v umperku na dal í ty leté období zastupitelstvu obce ke schválení.
Zastupitelstvo obce zvolilo na svém zasedání dne 24.10.2005 paní Danu ku Hojgrovou
do funkce p ísedící Okresního soudu v umperku na dal í ty leté období.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
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e) Zru ení OZV – domovní ád

Vzhledem k tomu, e Domovní ád pro obecní byty nem e mít formu Obecn závazné
vyhlá ky, vydala rada obce tuto normu formou na ízení rady obce. Z toho d vodu je OZVdomovní ád nadbyte ná.
Rada obce p edkládá návrh na zru ení Obecn závazné vyhlá ky – Domovní ád z 2.9.1992
zastupitelstvu obce ke schválení.
Pon vad zru ení OZV je mo né pouze p ijetím nové obecn závazné vyhlá ky , kterou se
vodní ru í, musí zastupitelstvo obce p ijmout tuto novou OZV.
Návrh byl p ilo en v podkladech.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecn závaznou vyhlá ku .2/2005, kterou se zru uje
obecn závazná vyhlá ka Domovní ád ze dne 2.9.1992.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

f) Schválení postupu p i reálném d lení spole ného majetku obce a Ing. Karla
Mornstein-Zierotina
Starosta p ivítal v jednací místnosti p ítomného Ing. Karla Mornstein-Zierotina, jeho
man elku a dceru. Poté p edal slovo místostarostovi, aby tento bod uvedl.
Místostarosta p ipomn l, e lenové zastupitelstva obdr eli zápis z pracovní sch zky
z 21.10. t.r. a podrobn p iblí il pr h p edchozích jednání. Poté citoval ze zmín ného
zápisu :
Zápis z pracovní sch zky len zastupitelstva obce Bludov konaného dne 21.10.2005
v zasedací místnosti OÚ.

ítomni :

Ing. Pavel Ston, Ing. Jaroslav Balhar, Jind ich Mat j, Petr véda, Karel Bank,
Marie Znojová, Ing. Franti ek B ezina, David Horá ek, Ing. Soural Karel, Ing.
Jan Basler

Omluveni:

Ing. Karel Janí ek, PhDr. Stanislav Balík

Hosté:

Magdalena Mornstein-Zierotinová, Karla Mornstein-Zierotinová

Program:

Rozd lení nemovitého majetku v podílovém spoluvlastnictví obce Bludov a
Ing. Karla Mornstein-Zierotina.
1) Úvod
2) Navázání na p edchozí dv jednání o návrzích obou stran
3) Ukon ení

1. Úvod
Jednání zahájil starosta Ing. Pavel Ston v 18:15, p ivítal p ítomné zastupitele a hosty. O
po ízení zápisu po ádal místostarostu.
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2. Navázání na p edchozí dv jednání o návrzích obou stran.
Za stranu Ing. Karla Mornstein-Zierotina byl p edlo en dopln ný návrh Aktuální
návrh rodiny Mornstein-Zierotin na d lení spole ného majetku a obcí Bludov ze dne
21.10.2005 v n
je mj. akceptován po adavek zastupitel z minulé sch zky na
pronájem ob adního sálu na 15 let a respektuje zájem zastupitel nemít ádný majetek ve
spoluvlastnictví krom parkovi p ed zámkem.
Zastupitelé souhlasí, aby se na program jednání zastupitelstva 24.10.2005 p idal bod
„D lení majetku“ a aby vznikl úkol i pov ení rady obce k p íprav dohody obou stran na
lení nemovitého majetku v základních rysech, jak ní e uvedeno a odsouhlaseno
ítomnými zastupiteli:
o Mornstein-Zierotin:
§ zámek s parkem, ko árovna, správcovský domek, Panská zahrada,
ást les – varianta A dle Ing. Baslera ze dne 15.4.2003
o obec Bludov:
§ bytovky na Nové, hosp. budova v ZOD, zahradnictví v . skleník ,
Gryngle, ást les – varianta A dle Ing. Baslera ze dne 15.4.2003
•dále po adují zastupitelé, aby v návrhu dohody byly p edjednány základní
parametry nájemních smluv a to p edev ím ceny pronájm ob adního sálu ke
svatbám i komorním koncert m, koncertního sálu ke konání koncert
po ádaných KD Bludov, knihovny a parku
•v dohod musí být zapracováno i rozd lení dal ího nemovitého majetku, který
ak z pohledu obou stran není sporný a jde o polnosti a ostatní plochy
• edkupní právo na n které d lené nemovitosti musí dohoda také zahrnovat

Tato pracovní sch zka, neprojednávala otázky movitém majetku, nap . mobiliá e a
ípadn dal ího movitého majetku, který prozatím mohl z stat bez pov imnutí i není
znám, tj. nap . „torzo“ z p vodních cca 4000 polo ek zámeckého inventá e, který je po
evzetí zámku národní správou po r. 1948 z velké ásti na neznámých místech. Dá se
edpokládat, e se v budoucnu m e nalézt jen zlomek. ást inventá e, která byla
identifikována na zámku ve Velkých Losinách, se pravd podobn vrátí na bludovský
zámek a bude slou it jako základ budoucí expozice, co je vize rodiny MornsteinZierotin.
3. Ukon ení.
Starosta v em pod koval za velmi konstruktivní jednání a pracovní sch zku ukon il
v 19:15.

V Bludov , dne 21.10.2005

18
Zapsal:
Ing. Jaroslav Balhar, místostarosta
Ov il:
Ing. Pavel Ston, starosta

Aktuální návrh na d lení spole ného majetku Ing. Karla Mornstein-Zierotina s obcí
Bludov:
Mornstein-Zierotin:

Cena

Poznámka

1. Zámek, ko árovna, park
2. Správcovský domek
3. Panská zahrada
4. Les 103 A strá Hambálek
5. Les 103 B strá st ed
6. Les 103 C 1B strá st ed
7. Les 103 C 3 strá st ed
8. Les 103 C 4 A ( ást) strá st ed
9. Les 103 C 4 B strá st ed
10. Les 103 C 9 ( ást) strá st ed

5 000 000,448 000,-

tr ní, dle odhadu realitní kancelá e
dle znaleckého posudku Ing. Ruprechta

2 123 667,1 977 023,89 023,161 726,156 598,742 224,3 239 277,-

dle znaleckého posudku ev.
dle znaleckého posudku ev.
dle znaleckého posudku ev.
dle znaleckého posudku ev.
dle znaleckého posudku ev.
dle znaleckého posudku ev.
dle znaleckého posudku ev.

Celkem cca

. 56
. 56
. 56
. 56
. 56
. 56
. 56

13 937 538,-

Obec Bludov:
1. Bytovky na Nové
2. Hospodá ská budova v ZOD
3. Zahradnictví v etn skleník
4. Les Gryngle, 3,8ha (á 400tis)
5. Les 103 D strá
6. Les 101 A +101 B Kostelí ek
7. Les 103 C 1 A Strá
8. Les 103 C 2 Strá
9. Les 103 C 4 A Strá ( ást)
10. Les 103 C 9 Strá ( ást)
Celkem cca

4 000 000,400 000,-

tr ní, dle odhadu realitní kancelá e
dle znaleckého posudku Ing. Ruprechta

1 152 000,1 579 971,6 155 552,142 343,96 373,114 332,408 557,-

dle ceny lesních pozem. s porosty
dle znaleckého posudku ev. . 56
dle znaleckého posudku ev. . 56
dle znaleckého posudku ev. . 56
dle znaleckého posudku ev. . 56
dle znaleckého posudku ev. . 56
dle znaleckého posudku ev. . 56

14 049 128,-

Dal í detaily k rozd lení:
a) Parkovi p ed zámkem musí být ve spole ném vlastnictví.
b) Park by byl pronajat obci na 30 let za podmínky dodr ování po ádku a p íslu ných
podmínek.
c) Ob adní sál v etn p ípravny by byl obci pronajat za ú elem s atk na 15 let.
d) Koncertní sál by byl obci pronajímán ke kulturním akcím, koncert m apod.
e) Knihovna by mohla je po ur itou dobu být v pronájmu.
f) Po ta by skon ila cca do konce roku 2005.
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Na záv r ekl místostarosta, e by rada obce cht la získat souhlas zastupitelstva obce, s tímto
postupem a návrhem na rozd lení spole ného majetku, aby vznikla jakási spole ná dohoda,
na základ ní by se zpracovávaly smlouvy.
-

-

JUDr. Sedlá ek se dotázal, jaká je p edstava o fungování parku, kdy zanikne
spoluvlastnictví
Místostarosta vysv tlil, e by byl pronajat obci na 30 let za 1,- K a obec by se o n ho
starala, proto e bude i nadále slou it bludovským ob an m
Starosta doplnil, e v echny dal í kroky budou p edlo eny ZO ke schválení a vyzval
Ing. Karla Mornstein-Zierotína, zda chce n co doplnit
Ing. Mornstein-Zierotin potvrdil, e vydání ásti inventá e, kterou má za alovanou
vidí optimisticky . Ten pak bude slou it jako expozice na zámku v Bludov , co
iláká turisty a bude to pro obec p ínosem. Jinak základem pro jednání o reálném
lení majetku z stává návrh, který zde byl p edlo en.
Starosta pak vyzval místostarostu, aby formuloval usnesení a nechal hlasovat.

Zastupitelstvo obce pov uje radu obce k p íprav dohody obou stran na d lení majetku
dle záv
z pracovní sch zky 21.10.2005 takto:
Mornstein-Zierotin:
• zámek s parkem, ko árovna, správcovský domek, Panská zahrada, ást les –
varianta A dle Ing. Baslera ze dne 15.4.2003
obec Bludov:
• bytovky na Nové, hosp. budova v ZOD, zahradnictví v . skleník , Gryngle, ást
les – varianta A dle Ing. Baslera ze dne 15.4.2003
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

g) Oslavy státního svátku 28.10.2005
Starosta informoval o oslavách státního svátku, které prob hnou 28.10.2005 ji tradi
kladením v nc u pomníku padlých , tentokrát ve 14,00 hodin. Je to z d vodu náv vy
átel ze Slovenska z Lehoty pod Vtá nikom, kte í nav tíví na i obec ve dnech 28. a 29.10
t.r. . Podrobn seznámil p ítomné s programem a organizací náv vy a v echny leny
zastupitelstva vyzval, aby se zú astnili.

h) Zru ení svazku mikroregion Hanu ovicko
Starosta vyzval JUDr. Sedlá ka, aby p ednesl tento bod. JUDr. Sedlá ek uvedl, e
zastupoval obec v tomto mikroregionu a na posledním zasedání bylo konstatováno, e
innost ke které byl zalo en byla vy erpána. Objevily se je staré soudní problémy
z minulých let. V budoucnu by byl mikroregion zam en na cestovní ruch a pod. Na valné
hromad bylo rozhodnuto, e svazek obcí mikroregion Hanu ovicko se zru uje a
ustanoví se pracovní skupina k zalo ení nového svazku. Jde o to, schválit postup zástupce
obce , který hlasoval na valné hromad .
Zastupitelstvo obce schvaluje postup zástupce obce Bludov JUDr. Sedlá ka na valné
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hromad mikroregionu Hanu ovicko ve v ci zru ení tohoto svazku obcí.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
Starosta pak vyzval p ítomné k dal ím dotaz m.
Ing. Milan Klime upozornil na to, e celou dobu se deklarovalo, e V Potokách se mohou
stav t pouze rodinné domky s provozovnami, z dne ního jednání pochopil, e tomu tak ji
není a navíc se parcely prodávají p es realitní kancelá . Myslí si, e je nutné bludovské
ob any o t chto zm nách informovat.
Starosta ho ujistil, e se tak stane, pod koval za ú ast a zasedání ukon il v 21,45 hod.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce . 20 konaného dne 24.10.2005 v Kulturním dom
v Bludov

Zastupitelstvo obce souhlasí:
334/Z/05 - s tím, e pokud editelství silnic a dálnic ud lí výjimku v podob nájemného za
vstup do komunikace .I/44 ve vý i 10%, pou ije obec Bludov zbývajících 90%
nájemného dle smlouvy na opravu p edm tné komunikace

Zastupitelstvo obce schvaluje:
335/Z/05 - jako ov ovatele zápisu z dne ního jednání JUDr. Josefa Sedlá ka a pana Davida
Horá ka
336/Z/05 - program dne ního jednání
337/Z/05 - zprávu o innosti rady obce
338/Z/05 - zprávu o hospoda ení obce k 30.9.2005
339/Z/05 - prodej obecního bytu . 5 v dom na ul. kolní . p. 691 v etn spoluvlastnického
podílu na pozemku pod domem p. . 154 ve vý i 497/5000 panu Martinu Karda ovi
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve vý i 242.800,-K
340/Z/05 - prodej obecního domu . p. 811 v etn pozemku p. . 1784 v k.ú. Bludov na ul.
Kroupova v Bludov do ideálního spoluvlastnictví paní Jan pi kové a panu
Michalu Schauerovi, za celkovou kupní cenu 1,100.000,- K
341/Z/05 - prodej obecních pozemk p. . 749/2 o vým e 23 m2 a p. . 749/3 o vým e 69 m2
v k.ú. Bludov za kupní cenu 35,- K /m2 man el m Koutným, Bludov 227
342/Z/05 - prodej obecních pozemk p. . 829/2 o vým e 805 m2, p. . 829/3 o vým e 865
m2 a p. . 829/4 o vým e 937 m2 v k.ú Bludov za kupní cenu 330,- K /m2 a vy í
prost ednictvím realitní kancelá e Miloslav Hamala-MH reality, Nový Malín 391
343/Z/05 - prodej ásti obecního pozemku p. . 1857 o vým e 548 m2 (ozna enou
v orienta ním plánku jako díl „a“) v k.ú. Bludov za ur itých podmínek, které
budou formulovány, Ing. Kubí kovi a Ing. makalové
344/Z/05 - prodej ásti obecního pozemku p. . 1857 o vým e 548 m2 (ozna enou
v orienta ním plánku jako díl „a“) v k.ú. Bludov za kupní cenu 50,- K /m2 Ing.
Kubí kovi a Ing. makalové s tím, e pokud by se na této parcele postavil obytný
objekt, doplatí kupující cenu na úrove ceny stavebního pozemku
345/Z/05 - prodej obecního pozemku v k.ú. Bludov p. . 218/2 o vým e 30 m2 za kupní cenu
35,- K /m2 panu Hynkovi védovi
346/Z/05 - p edlo ený návrh rozpo tových zm n
347/Z/05 - Obecn závaznou vyhlá ku .2/2005, kterou se zru uje obecn závazná vyhlá ka
Domovní ád ze dne 2.9.1992
348/Z/05 - postup zástupce obce Bludov JUDr. Sedlá ka na valné hromad mikroregionu
Hanu ovicko ve v ci zru ení tohoto svazku obcí

Zastupitelstvo obce bere na v domí:
349/Z/05 - informaci starosty o pln ní úkol 224/Z/04 a 278/Z/04
350/Z/05 - Výro ní zprávu Základní koly Karla star ího ze erotína Bludov, schválenou
radou koly
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351/Z/05 - rezignaci Ing. Lucie todtové na funkci lena finan ního výboru zastupitelstva
obce
352/Z/05 - rezignaci Ing. Jana Baslera na funkci p edsedy finan ního výboru zastupitelstva
obce

Zastupitelstvo obce pov uje:
353/Z/05 – starostu uzav ením kupní smlouvy s man ely Koutnými
354/Z/05 – starostu uzav ením kupní smlouvy s Martinem Karda em
355/Z/05 - starostu uzav ením kupní smlouvy s paní Janou pi kovou a Michalem Schauerem
356/Z/05 - radu obce k p íprav dohody obou stran na d lení majetku dle záv
z pracovní
sch zky 21.10.2005 takto:
Mornstein-Zierotin:
• zámek s parkem, ko árovna, správcovský domek, Panská zahrada, ást les –
varianta A dle ing. Baslera ze dne 15.4.2003
obec Bludov:
• bytovky na Nové, hosp. budova v ZOD, zahradnictví v . skleník , Gryngle,
ást les – varianta A dle ing. Baslera ze dne 15.4.2003

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
357/Z/05 - prodej ásti obecního pozemku p. . 1857 o vým e 548 m2 (ozna enou
v orienta ním plánku jako díl „a“) v k.ú. Bludov za cenu stanovenou znaleckým
posudkem Ing. Kubí kovi a Ing. makalové
358/Z/05 - prodej ásti obecního pozemku p. . 1857 o vým e 548 m2 (ozna enou
v orienta ním plánku jako díl „a“) v k.ú. Bludov za kupní cenu 50,- K /m2 Ing.
Kubí kovi a Ing. makalové s tím, e pokud by se na této parcele postavil obytný
objekt, doplatí kupující cenu na úrove ceny stavebního pozemku
359/Z/05 - zám r odprodat ást pozemku p. . 1588/1 paní Nad
Ocetkové

Zastupitelstvo obce odkládá:
360/Z/05 - prodej obecního pozemku p. . 565 v k.ú. Chrome o vým e 6643 m2 man el m
Bla kovým z Chrom e

Zastupitelstvo obce ukládá:
361/Z/05 - rad obce p ipravit sm nnou smlouvu mezi obcí a man eli Bla kovými
362/Z/05 - ob ma výbor m (finan nímu a kontrolnímu) na p tí jednání zastupitelstva obce
edlo it zprávu o své innosti v roce 2005
363/Z/05 - rad obce vybrat nástupce Ing. Jana Baslera do funkce p edsedy finan ního výboru
Zastupitelstvo obce stahuje z programu:
364/Z/05 - bod . 5i) souhlasné prohlá ení Obce Bludov a ZOD Bludov-sm nná smlouva
z roku 1995
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Zastupitelstvo obce vybízí:
365/Z/05 - finan ní a kontrolní výbor ke zvý ení své innosti

Zastupitelstvo obce zvolilo:
366/Z/05 - na svém zasedání dne 24.10.2005 paní Danu ku Hojgrovou do funkce p ísedící
Okresního soudu v umperku na dal í ty leté období

Zapisovatel: Ing. Jan AJ

Ov ovatelé:

JUDr. Josef SEDLÁ EK

David HORÁ EK

Ing. Jaroslav BALHAR
místostarosta obce

Ing. Pavel STON
starosta obce

