Zápis z jednání zastupitelstva obce . 21 konaného dne 19.12. 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 Janí ek,
Petr véda, Oto Böser, Marie Znojová
Ing. Karel Soural

Program jednání :
1) Úvod
2) Kontrola úkol
3) Zpráva o innosti rady obce
4) Zpráva o hospoda ení obce k 30.11.2005
5) Majetkoprávní zále itosti
a)
b)
c)
d)

odprodej pozemk p. .691/2, p. . 778 a ásti pozemku p. 691/1 panu Horkému
odprodej pozemku p. .829/3 man el m upovým
odprodej pozemku p. . 829/2 man el m B ezinovým
souhlas s vy azením obecního majetku z evidence

6) Obecn závazná vyhlá ka .3/2005
7) Vyhlá ení Výb rového ízení na poskytnutí p

ek z FRB na rok 2006

8) Schválení podp rných program obce na rok 2006
9) Vyhlá ení Výb rového ízení na poskytnutí podpor z podp rných program na
rok 2006
10) Výstavba bytových jednotek v mate ské kole
11) Informace o situaci v lázních
12) Rozpo tové zm ny na rok 2005
13) Rozpo et obce na rok 2006

14)

zné
a) Výro ní zpráva mate ské koly za kolní rok 2004-2005
b) Rezignace p. Davida Schauera na lenství ve finan ním výboru
c) Schválení statutu Sociálního fondu a Zásad pro pou ití prost edk SF
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Ad 1 / Úvod
Zasedání zahájil starosta Ing. Pavel Ston. Konstatoval, e zatím je p ítomno 12 len
zastupitelstva obce, které je tedy usná eníschopné. Omluvil se pouze Ing. Soural.
Vyhotovením zápisu pov il Ing. Jana aje, zam stnance obecního ú adu.
Jako ov ovatele zápisu navrhl Ing. Jaroslava Balhara a Ing. Jana Baslera
a nechal o návrhu hlasovat.
Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ov ovatele zápisu z dne ního jednání Ing. Jaroslava
Balhara a Ing. Jana Baslera .
Starosta pak p ednesl program jednání. a nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje program dne ního jednání.
Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 0

Ad 2 / Kontrola úkol
224/Z/04 – OZV o reklamních za ízeních
Po vydání rozhodnutí M Ú umperk dne 15.11.2005 o na ízení odstran ní reklam JUDr.
Sadila se JUDr. Sadil v i tomuto rozhodnutí odvolal. Zárove dal podn t na pro et ení
legálnosti reklamních za ízení ve vlastnictví Obce Bludov v katastru obce.
ípad se í. Úkol nadále trvá.

277/Z/04 – nová smlouva se ZOD
Souhlasné prohlá ení obce a ZOD bylo usnesením . 364/Z/05 sta eno
z programu minulého jednání. Na tomto ení pracovala právnická kancelá ,
která s obcí spolupracuje spolu s JUDr. Slé kovou del í dobu. Pokud toto ení nebylo
ijato, bude zapot ebí op t del í období na p ípravu jiného ení, na kterém by m l dle
vyjád ení na í právnické kancelá e výrazn spolupracovat JUDr. Sedlá ek.

278/Z/04 – hranice mezi obcí Bludov a Chrome
Problematika hranice mezi katastry obcí Bludov a Chrome byla mezi starosty obou obcí
edjednána. Dosud se v ak nepoda ilo termínové sladit náv vu starosty obce na ZO
Chrom e.
Bude do eno v roce 2006

361/Z/05 – bylo ulo eno rad obce p ipravit sm nnou smlouvu mezi obcí a man eli
Bla kovými
Man elé Bla kovi z Chrom e po ádali o odprodej p. . 565 (PK) o vým e 6643
m2 v k.ú. Chrome , který je ve vlastnictví obce Bludov.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, e pozemek nebude prodán, ale sm n za pozemky, které má
pan Bla ek ve svém vlastnictví v k.ú. Bludov.
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Ekonomicko-správní odbor vybral pozemky a p ipravil návrh na sm nu. Tento návrh byl
edlo en panu Bla kovi. Obecní ú ad v ak obdr el od man el Bla kových písemn
zamítavé stanovisko.V sou asné dob o sm nu pozemk zájem nemají.
Rada obce vzala informaci o tom, e man elé Bla kovi se sm nou pozemk nesouhlasí na
domí .
Zastupitelstvo obce bere na v domí informaci o tom, e man elé Bla kovi se sm nou
pozemk nesouhlasí.

362/Z/05 - bylo ulo eno finan nímu a kontrolnímu výboru p edlo it na dne ním jednání
zprávu o innosti výboru v roce 2005
Starosta sd lil, e Ing. Basler p esto, e rezignoval, písemnou zprávu za finan ní výbor
edal. Starosta se dotázal, zda Ing. Janí ek písemnou zprávu má. Ten sd lil, e to nestihl.
Starosta upozornil na to, e povinností ze zákona je , aby kontroloval usnesení rady obce a
zastupitelstva obce. Ing. Janí ek na to reagoval tím, e do konce roku 2005 je mo né ud lat
tuto kontrolu.

363/Z/05 – bylo ulo eno rad obce vybrat nástupce do funkce p edsedy finan ního
výboru
Na základ názoru len finan ního výboru z jejich posledního zasedání, kterého se jako host
astnil starosta, vze el návrh na p edsedu FV v osob JUDr. Sedlá ka. JUDr. Sedlá ek sice
návrh nep ijal, p islíbil v ak, e se pokusí p esv it pana Bösera. Jako alternativu oslovil
starosta je p. Horá ka, který si vzal as na rozmy lenou a slíbil, e se v krátkém ase
vyjád í. Starosta se dotázal pana Bösera zda funkci p ijme. Ten odmítl. Dotázal se tedy pana
Horá ka. Ten sd lil, e funkci p ijme.
Diskuse :
- PhDr. Balík chce v t, ím se kontrolní výbor v roce 2005 zabýval. Ze zákona má
povinnost kontrolovat usnesení rady obce a zastupitelstva obce a dále plní úkoly, které mu
zastupitelstvo ulo í. Dále p ipomn l, e výbory mají p edkládat zápisy zastupitelstvu obce,
co se zatím ned je.
- Ing. Janí ek odpov l ím se oba výbory zabývaly spole
a d lali kontrolu v Z a M .
- Ing. aj poznamenal, e výbory d laly spole nou kontrolu v roce 2004 a nyní se jedná o
leto ní rok.
Starosta potom shrnul záv ry z diskuse a navrhl hlasovat o jmenování pana Horá ka
edsedou finan ního výboru.
Zastupitelstvo obce jmenuje pana Davida Horá ka p edsedou finan ního výboru.
Hlasováno : pro 11 proti 0 zdr el se 1
Dále se starosta vrátil k pln ní úkolu 362/Z/05 a navrhl usnesení.
- PhDr. Balík je po adoval p edávání zápis z výboru zastupitelstvu obce, jak je uvedeno
v zákon .
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Zastupitelstvo obce pova uje úkol 362/Z/05, kterým bylo ulo eno finan nímu a
kontrolnímu výboru p edlo it na dne ním jednání zprávu o innosti výbor v roce 2005
za spln ný s tím, e do 31.12.2005 provede kontrolní výbor kontrolu pln ní usnesení
zastupitelstva obce a rady obce v roce 2005 a p edsedové výbor zajistí p edávání
zápis v em len m zastupitelstva.
Hlasováno : pro 10 proti 2 zdr el se 0
Dále PhDr. Balík navrhl projednat bod 14b) rezignace lena FV ihned.
Starosta sd lil, e pan David Schauer podal písemnou rezignaci adresovanou
zastupitelstvu obce na funkci lena finan ního výboru, z d vodu vysokého pracovního
vytí ení a zm ny bydli . Ve finan ním výboru z stává Ing. ulpík, Ing. Janí ek Zd.
a Ing. Juránek.
Zastupitelstvo obce bere na v domí rezignace pana Davida Schauera na lenství ve
finan ním výboru.
Zastupitelstvo obce ukládá rad obce do p tího zasedání navrhnout dopln ní
finan ního výboru o jednoho lena.
Hlasováno : pro 13
proti 0 zdr el se 0 (p ítomno 13 p el Dr. Hlásný)

Starosta pak shrnul celý bod 2 – kontrola úkol a nechal hlasovat o usnesení, které
formuloval.
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, e pln ní úkol 224, 277 a 278 p echází do p
zasedání.
Hlasováno : pro 13
proti 0 zdr el se 0

tího

Ad/ 3 Zpráva o innosti rady obce
O p ednesení této zprávy po ádal starosta Ing. Balhara.
Místostarosta uvedl, e rada obce se od jednání zastupitelstva dne 24.10. se la na 4 ádných
zasedáních konaných 17. 10., 30.10., 10.11., 1. a 5.12. t.r. 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:
1.1. Sm na pozemku v k.ú. Chrome –p.Bla ek
Man elé Bla kovi z Chrom e po ádali o odprodej p. . 565 (PK) o vým e 6643 m2
v k.ú. Chrome , který je ve vlastnictví obce Bludov.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, e pozemek nebude prodán, ale sm n za pozemky,
které má pan Bla ek ve svém vlastnictví v k.ú. Bludov.
Ekonomicko-správní odbor vybral pozemky a p ipravil návrh na sm nu. Tento návrh
byl p edlo en panu Bla kovi. Obecní ú ad v ak obdr el od man el Bla kových
písemn zamítavé stanovisko.V sou asné dob o sm nu pozemk zájem nemají.
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1.2. Prodej pozemk „ V Potokách“
Realitní kancelá MH-reality, na základ zprost edkovatelské smlouvy, p edlo ila
návrh kupních smluv na odprodej obecních pozemk man . B ezinovým a upovým
za cenu 330,-K /m2. Více zájemc o tento pozemek realitní kancelá nem la.
Rada obce p edkládá návrh dne nímu zastupitelstvu obce ke schválení.
2. Hlavní body z projednaných zále itostí stavebních a ivotního prost edí:
2.1. Rekonstrukce bytu v .p. 69
Rada obce schválila Smlouvu o dílo s firmou Premier Invest s.r.o. na opravu bytu
v .p. 69.
2.2. Kolaudace místní komunikace „kostelní vrch“
Vedoucí OV P informoval radu obce o dokon ení místní komunikace na Kostelním
vrchu (ul. Za kolou). Byla podána ádost o kolaudaci.
2.3. II zm na ÚP
Vedoucí OV P p edlo il Smlouvu o dílo s firmou K+K na zpracování 2. zm ny
územního plánu obce a RO ji schválila.
2.4. Investi ní akce „P estavba ásti M Bludov na 17 bj“
Rada obce se postupn seznámila s:
- protokolem o otevírání obálek
- nabídkami na vý e uvedenou akci
Do u ího ízení se dostalo 5 firem (splnilo po adavky):
Starosta následn p edlo il návrh Rozhodnutí zadavatele o jmenování hodnotící
komise. Komise byla sestavená z len zastupitelstva a agentury ENVY.
RO projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek této ve ejné zakázky a
seznámila se s výsledkem hodnocení. Hodnotící komise zasedala dne 10.10.2005 na
radnici v Bludov ve slo ení : Marie Znojová, Jind ich Mat j, David Horá ek, Petr
véda a Ing. Vladimír Trunda z Agentury ENVI, která zaji ovala výb rové ízení.
Po adí nabídek dle hodnotící komise je následující:
1. SAN-JV s.r.o.
2. FORTEX-AGS a.s.
3. VCES a.s.
4. EUROGEMA CZ a.s.
5. Rýmstav s.r.o.
Rada obce souhlasila se záv rem komise a rozhodla o p id lení této ve ejné zakázky
firm SAN-JV s.r.o. umperk.
2.5. Rada obce postupn projednala:
- Podp rné programy na rok 2006
- P ky z fondu rozvoje bydlení na rok 2006
- návrh rozpo tu na rok 2006
a p edkládá dnes návrhy zastupitelstvu obce ke schválení.
3. Hlavní body z projednaných finan ních zále itostí:
Viz. rozpo tové zm ny.
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4. Hlavní body z projednaných
zných zále itostí:
4.1. Obecní lesy Bludov s.r.o.
Rada obce jako Valná hromada spole nosti se b hem roku se la na ty ech valných
hromadách a zabývala se:
- kontrola úkol z p edchozích VH
- seznámení se zápisy DR a projednání doporu ení DR sm rem k VH
i jednatel m
- provozní zále itosti – zásadní akce:
• generální oprava dopravníku a drti e v pískovn
• náhrada nefunk ního malotraktoru novým
• pronájem obecního lesa
- projednání a schválení:
•
etní záv rky za r. 2004
• Výro ní zprávy za r. 2004
- stav hospoda ení spole nosti v meziro ním srovnání po st ediscích

Dozor í rada spole nosti se se la na t ech zasedáních a programy jednání byly
zam eny na:
- kontrolu pln ní p edchozích usnesení
- provozní zále itosti
- stav hospoda ení spole nosti v meziro ním srovnání po st ediscích
- vypracování Zprávy DR k hospoda ení spole nosti za r. 2004
• Dozor í rada spole nosti dne 8.8.05 po p ezkoumání ro ní
etní záv rky a Výro ní zprávy za rok 2004 a z jí dostupných
informací dosp la k záv ru, e tato zpráva byla vypracována
v souladu s platnou legislativou, odrá í skute né vztahy
v hodnoceném období, a konstatuje, e v ní neshledala
nedostatky

echny zápisy a zprávy z VH a DR jsou ulo eny u p edsedy VH a u jednatel
spole nosti.
4.2. Rada obce schválila:
- výro ní zprávu M za kolní rok 2004-2005 zastupitelstvu obce ke
schválení
- odm ny komisím
- odm ny editel m M a Z
4.3. Rada obce projednala:
- zápis z komise kolské, kulturní, mláde e a sportu
- zápis z komise sociální
V ostatních detailech odkázal na zápisy z jednání rady obce, které jsou doru ovány
dohodnutým zp sobem a vyzval p ítomné k diskusi.
Diskuse :
- JUDr. Sedlá ek se dotázal, pro zastupitelé nedostávají zprávu o hospoda ení spole nosti
OLB s.r.o.
- místostarosta i starosta se shodli na tom, e není problém, aby zprávu zastupitelstvo dostalo
Starosta pak nechal hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o innosti rady obce s tím, e do p
edlo í OLB s.r.o. zprávu o hospoda ení.
Hlasováno : pro 14
proti 0 zdr el se 0 (p ítomno 14 p el p. Bank)

tího zasedání

Ad 4 / Zpráva o hospoda ení obce k 30. 11. 2005
Zprávu p ednesl starosta, který sd lil, e ke dni 30.11. m la obec na svých pen ních ú tech
celkem 3 312 tis. K . P íjmy obecního rozpo tu ke konci m síce listopadu inily 48 025 tis.
a výdaje dosáhly vý e 47 427 tis. K . D le ité je, e podle dosavadního vývoje za jedenáct
síc roku je reálný p edpoklad, e rozhodující p íjmy obce – da ové p íjmy budou ve svém
úhrnu napln ny. Podstatné rozdíly mezi rozpo tovanými p íjmy a o ekávanými p íjmy, mezi
rozpo tovanými výdaji a o ekávanými výdaji jsou eny formou navrhovaných
rozpo tových zm n (viz samostatná ást programu jednání ZO).
Dostate ná zásoba finan ních prost edk na ú tech obce umo ovala v pr hu celého
leto ního roku hradit ve keré závazky obce v p edepsaných lh tách splatnosti.
Dotazy nebyly a starosta nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o hospoda ení obce k 30.11.2005.
Hlasováno : pro 14
proti 0 zdr el se 0

Ad 5/ Majetkoprávní zále itosti

a) Odprodej pozemk p. . 691/2, 778, a ásti 691/1 p. Horkému

Pan Horký podal ádost dne 25.11.2004 o odprodej pozemk p. . 691/2 a p. . 778, které má
pronajaté.
OV P souhlasí s prodejem za podmínky , e pozemek nebude oplocen. Bude zachován
pr jezdný profil stejný jako mezi p. . 776 a p. . 780. Dále OV P doporu il odprodat i ást
pozemku p. . 691/1 dle nákresu s tím, e kupující si zde m e postavit v í gará , pop ípad
dvojgará . Po projednání s panem Horkým a orienta ním zm ením na míst samém, pan
Horký s tímto souhlasí.
Rada obce schvaluje zám r odprodat pozemky p. . 691/2, p. . 778 a ást pozemku p. . 691/1
a p edkládá celou v c ke schválení zastupitelstvu obce s tím, e navrhuje, aby geometrický
plán uhradil kupující.
ibli ná vým ra celého prodávaného pozemku je 56,73 m2, p esná vým ra plochy bude
stanovena geometrickým plánem.
Zám r odprodat pozemky byl zve ejn n na ú ední desce od 2.12.2005 do 19.12.2005.

Diskuse :
- starosta navrhl cenu 50,- K / m2
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- JUDr. Sedlá ek se tá e jaká je cena obvyklá
- Ing. B ezina upozor uje na to, e je zde úzká komunikace a práv v tomto míst se auta
mohou vyhnout
- pan Horký, který byl pozván na jednání zastupitelstva prohlásil, e cht l koupit pouze
pozemky p. .691/2 a p. . 778, na koupení ásti p. 691/1 p istoupil na návrh odboru
výstavby a uvedl, e zde chce stav t zd nou gará .
Po del í diskusi starosta navrhl, aby se hlasovalo o tom, zda obec chce prodat pozemky a
formuloval usnesení.

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku p. . 691/2 a p. . 778 v k.ú. Bludov
panu Horkému, bytem Bludov.
Hlasováno : pro 11
proti 0 zdr el se 3
Pak se jednalo o cen . Ing. Balhar navrhl 50,- K /m2. PhDr. Balík podotkl, e to je málo.
Dal í diskuse byla o tom kde se v platném snímku z KN vzala p. . 691/2 a o tom, zda stavba
gará e bude v bec povolena.
Starosta pak diskusi ukon il a navrhl usnesení.
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku p. . 691/2 a p. . 778 v k.ú. Bludov
panu Horkému, bytem Bludov za cenu 150 K /m2 a pov uje starostu uzav ením kupní
smlouvy.
Hlasováno : pro 10
proti 0 zdr el se 4

b) Odprodej pozemku p. . 829/3, man el m upovým
Zastupitelstvo obce dne 24.10.2005 schválilo prodej pozemku za kupní cenu 330,- K /m2 a
vy í prost ednictvím realitní kancelá e Miloslav Hamala- MH reality.
Man elé P emysl upa a Nad da upová, podali ádost o odprodej pozemku p. . 829/3
v k.ú. Bludov ( lokalita v Potokách) v realitní kancelá i MH reality.
Realitní kancelá MH-reality, na základ zprost edkovatelské smlouvy, p edlo ila návrh
Kupní smlouvy na odprodej obecního pozemku p. . 829/3 o vým e 865 m2 v k.ú Bludov
(lokalita V Potokách) man el m upovým, bytem Záb eh, za cenu 330,-K /m2.
Více zájemc o tento pozemek realitní kancelá nem la.
Rada obce projednala návrh odprodat obecní pozemek p. . 829/3 o vým e 865 m2 v k.ú
Bludov man el m upovým, bytem Záb eh, za cenu 330,-K /m2 a p edkládá ho
zastupitelstvu obce ke schválení. Zám r odprodat pozemek byl zve ejn n na ú ední desce od
11.2.2005 do 3.3.2005.
Diskuse :
- PhDr. Balík se dotázal, zda je více zájemc o parcely V Potokách, nebo byly inzerovány i
v Bludovanu.
- starosta odpov l, e zájemc zatím víc nebylo
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Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej obecního pozemku p. . 829/3 o vým e 865 m2
v k.ú Bludov man el m upovým, bytem Záb eh, za cenu 330,-K /m2.
Zastupitelstvo obce pov uje starostu uzav ením kupní smlouvy.
Hlasováno : pro 13
proti 0 zdr el se 1

c) Odprodej pozemku p. . 829/2, man el m B ezinovým
Zastupitelstvo obce dne 24.10.2005 schválilo prodej pozemku za kupní cenu 330,- K /m2 a
vy í prost ednictvím realitní kancelá e Miloslav Hamala- MH reality.
Man elé Milo B ezina a Michaela B ezinová, podali ádost o odprodej pozemku p. . 829/2
v k.ú. Bludov ( lokalita v Potokách) v realitní kancelá i MH reality.
Realitní kancelá MH-reality, na základ zprost edkovatelské smlouvy, p edlo ila návrh
Kupní smlouvy na odprodej obecního pozemku p. . 829/2 o vým e 805 m2 v k.ú Bludov
(lokalita V Potokách) man el m B ezinovým, bytem Ol any, za cenu 330,-K /m2.
Více zájemc o tento pozemek realitní kancelá nem la.
Rada obce projednala návrh odprodat obecní pozemek p. . 829/2 o vým e 805 m2 v k.ú
Bludov man el m B ezinovým, bytem Ol any, za cenu 330,-K /m2 a p edkládá ho
zastupitelstvu obce ke schválení. Zám r odprodat pozemek byl zve ejn n na ú ední desce od
11.2.2005 do 3.3.2005
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej obecního pozemku p. . 829/2 o vým e 805 m2
v k.ú Bludov man el m B ezinovým, bytem Ol any, za cenu 330,-K /m2.
Zastupitelstvo obce pov uje starostu uzav ením kupní smlouvy.
Hlasováno : pro 13
proti 0 zdr el se 1

d) Souhlas s vy azením obecního majetku z evidence
Na základ p edb ného auditu, který provedli pracovníci krajského ú adu ve dnech
14.-15.12. t.r. p edkládá se zastupitelstvu obce seznam majetku obce, který svou
po izovací hodnotou p esahuje ástku 20.000,- K . Majetek je nepou itelný, pro el
likvida ní komisí, ale aby mohl být vy azen z evidence je t eba souhlasu
zastupitelstva. Jedná se o tento majetek :
Po íta 386 DX/40 inv. . 140, rok výr.1993, po iz.cena 60.934,-K
SW – NOVELL +5licencí po iz. Cena 42.945,- K
SW ARC SERVEL T po iz. Cena 20.685,-K
A dále se jedná o sní ení hodnoty pozemk na základ .inventarizace firmou REAL
SOFT. P vodní cena v evidenci 83,812.741,70 K . Nová cena 48, 916.148,80 K .

Diskuse :
- JUDr. Sedlá ek je toho názoru, e ocen ní pozemk nemá smysl a rozhodovat o
likvidaci nepou itelného majetku, který ve skute nosti nemá ádnou cenu nep íslu í
zastupitelstvu.
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- starosta vysv tlil, e se jedná o výhrady v auditu krajského ú adu a ty je t eba
odstranit tak, jak si to p ejí, jinak nem e obec ádat o dotace, nebo audit se p ikládá
k ádosti . Stejné je to v p ípad , kdy se ádá o úv r.
Po ob írné diskusi o tom, zda o nalo ení s tímto majetkem, který nemá v podstat
ádnou hodnotu (i kdy v ú etnictví je veden v hodnot po izovací), má rozhodovat
zastupitelstvo, diskusi o tom, zda má mít obec ocen ny pozemky a pro , vyhlásil
starosta krátkou p estávku
Po p estávce nechal hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce schvaluje vy azení tohoto obecního majetku z evidence:
Po íta 386 DX/40 inv. . 140, rok výr.1993, po iz.cena 60.934,-K
SW – NOVELL +5licencí po iz. Cena 42.945,- K
SW ARC SERVEL T po iz. Cena 20.685,-K
A dále zastupitelstvo obce schvaluje sní ení hodnoty pozemk na
základ .inventarizace firmou REAL SOFT z p vodní hodnoty 83,812.741,70 K
na novou hodnotu 48, 916.148,80 K .
Hlasováno : pro 12

proti 0 zdr el se 1 ( p ítomno 13 -ode el p. Böser)

Ad 6/ Obecn závazná vyhlá ka .3/2005
Starosta uvedl, e ekonomicko-správní odbor p edlo il rad obce pravidla a podmínky
pro vyhlá ení výb rového ízení na poskytnutí p ek z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2006.
Na základ OZV obce Bludov ísl. 1/2000 o vytvá ení a pou ití ú elových prost edk Fondu
rozvoje bydlení.
Tituly. . 10 a 11 doporu uje vypustit z výb rového ízení, proto e je u nich lh ta splatnosti 8
let. Tuto lh tu pro splácení nelze dodr et, proto e státní p ka od Ministerstva pro místní
rozvoj se má vrátit v roce 2010. Z tohoto d vodu je nutné opravit i OZV respektive vydat
novou. Vzhledem k tomu, e obec musí do fondu odvést 50% prost edk z p íjm z prodeje
obecních byt a dom , bude ve fondu více pen ních prost edk a vzhledem ke skute nosti,
e náklady na stavební práce vzrostly, doporu uje rada obce zapracovat do nové OZV i vy í
ástka na p ky. V sou asné dob je na ú tu FRB 1,088.500,- K + 395.900,- K na
povod ovém.. P ísp vek obce z prodej d lá 671.400,- K .
Rada obce p edkládá návrh OZV .3/2005 O zm
OZV . 1/2000 o vytvá ení a pou ití
elových prost edk FRB zastupitelstvu obce ke schválení. Viz samostatná p íloha.
Diskuse :
- JUDr. Sedlá ek si myslí, e stávající tituly 10 a 11 – p dní nástavby a p dní vestavby by se
ru it nem ly. Domnívá se, e fond bude trvat dále i o vrácení p ky státu. Dále si myslí, e
by se m ly úroky sní it na 2%.
- starosta odpov l, e fond se jist ru it nebude, ale není jistota, e bude mít obec dostatek
finan ních prost edk na vrácení p ky státu a na dal í p ování ob an m
- Ing. Janí ek navrhuje, aby se za adil dal í titul, který by umo nil poskytnout p ku na
památky a objekty v památkové zón
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- PhDr. Balík p ipomn l, e zde je mo no dostat peníze na úhradu zvý ených náklad
z podp rných program obce
- Ing. aj poznamenal, e pokud obec fond nezru í, není nutné vypustit tituly 10 a 11, ale
úroky lze sní it pouze na 3%, nebo obec je smluvn vázána s ministerstvem a Programem
pro poskytování státních p ek
Po dal í diskusi pak starosta nechal hlasovat o sní ení úrok z p ek na mo né minimum,
návrhu JUDr. Sedlá ka – ponechat stávající tituly 10 a 11 v nové OZV a návrhu Ing. Janí ka
– za adit nový titul týkající se památkov chrán ných objekt a objekt v památkové zón .
- návrh JUDr. Sedlá ka :
Zastupitelstvo obce schvaluje sní ení úrok z p
Hlasováno : pro 12
proti 0 zdr el se 1

ek FRB na 3% u v ech titul .

- návrh JUDr. Sedlá ka :
Ponechat stávající tituly 10 p dní nástavby a 11 p dní vestavby v nové OZV.
Hlasováno : pro 5 proti 6 zdr el se 2 (nebylo schváleno)
Zastupitelstvo obce neschválilo návrh JUDr. Sedlá ka - Ponechat stávající tituly 10
dní nástavby a 11 p dní vestavby v nové OZV.

- návrh Ing. Janí ka :
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Ing. Janí ka za adit nový titul na opravu a
rekonstrukci dom památkov chrán ných a objekt v památkové zón s horní hranicí
350 tis. K a dobou splatnosti 8 let.
Hlasováno : pro 9 proti 1 zdr el se 3
Poté nechal starosta hlasovat o nové OZV s úpravami, jak ji byly schváleny.
Zastupitelstvo obce schvaluje obecn závaznou vyhlá ku .3/2005 O zm
OZV .
1/2000 o vytvá ení a pou ití ú elových prost edk Fondu rozvoje bydlení.
Hlasováno : pro 12
proti 0 zdr el se 1

Ad 7/ Vyhlá ení výb rového ízení na poskytnutí p

ek z FRB na rok 2006

Starosta uvedl, e rada obce p edkládá návrh na vyhlá ení Výb rového ízení na
poskytnutí p ek z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2006 zastupitelstvu obce ke schválení.
ipomínky nebyly, nechal tedy hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce vyhla uje Výb rové ízení na poskytnutí p
rozvoje bydlení na rok 2006.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

ek z Fondu

12

Ad 8/ Schválení podp rných program obce na rok 2006
Rada obce projednala návrh ekonomicko-správního odboru na vyhlá ení podp rných
program obce na rok 2006. Návrh podp rných program je stejný jako byl pro rok
2005.
Rada obce p edkládá návrh Podp rných program obce Bludova na rok 2006
zastupitelstvu obce ke schválení.
Viz samostatná p íloha
Diskuse :
- PhDr. Balík navrhl, aby bod B) byl dopln n a titul by pak zn l Podpora výsadby zelen a
ochrana ivotního prost edí, p em výsadba ovocných sad se nem ní a ochrana P bude
mít formu úhrady do 50 ti % náklad na provád ní prevence
- JUDr. Sedlá ek navrhuje v bod D) doplnit realizace architektonicky hodnotných fasád,
oken, vstupních dve í a st ní krytiny do 20 ti % náklad
- Ing. Janí ek navrhuje v bod D) doplnit opravy kulturních památek i mimo ochranné pásmo
Starosta pak nechal hlasovat postupn o návrzích.
1. o návrhu PhDr. Balíka :
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh PhDr. Balíka, aby bod B) Podp rných program
2006 byl dopln n a titul by pak zn l Podpora výsadby zelen a ochrana ivotního
prost edí, p em výsadba ovocných sad se nem ní a ochrana P bude mít formu
úhrady do 50 ti % náklad na provád ní prevence.
Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 1
2. o návrhu JUDr. Sedlá ka :
V bod D) doplnit realizace architektonicky hodnotných fasád, oken, vstupních dve í a
st ní krytiny do 20 ti % náklad .
Hlasováno : pro 5 proti 6 zdr el se 2
Zastupitelstvo obce neschválilo návrh JUDr. Sedlá ka, V bod D) Podp rných
program 2006 doplnit : realizace architektonicky hodnotných fasád, oken, vstupních
dve í a st ní krytiny do 20 ti % náklad .
3. o návrhu Ing. Janí ka :
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Ing. Janí ka : v bod D) Podp rných program
2006 doplnit opravy kulturních památek i mimo ochranné pásmo.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

Poté nechal starosta hlasovat o kompletním programu po úpravách.
Zastupitelstvo obce schvaluje Podp rné programy obce Bludova na rok 2006
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0
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Ad 9/ Vyhlá ení Výb rového ízení na poskytnutí podpor z podp rných
program v na rok 2006
Rada obce p edkládá návrh na vyhlá ení Výb rového ízení na poskytnutí podpor z
podp rných program obce Bludova na rok 2006 zastupitelstvu obce ke schválení.
Viz samostatná p íloha
Zastupitelstvo obce vyhla uje Výb rové ízení na poskytnutí podpor z
podp rných program obce Bludova na rok 2006
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0

Ad 10/ Výstavba bytových jednotek v mate ské kole
V po átku m síce prosince vyhov l Státní fond rozvoje bydlení ádosti obce o dotaci na
estavbu ásti objektu M na 17 bytových jednotek. Obec obdr ela dotaci ve vý i 550 000
/ byt tj. celkem 9 350 tis. K . Na tuto akci ji byla zrealizována ádná ve ejná sout . Cena
vze lá z VOS iní cca 16 300 tis. K .
Finan ní projekt na zrealizování této investi ní akce je pom rn jednoduchý. Je sestaven tak,
aby výstavba 17 b.j. v ádném p ípad nezatí ila rozpo et obce na rok 2006 ani obecní
rozpo ty dal ích let. Ba dokonce lze reáln o ekávat, e do rozpo tu obce p inese navíc
minimáln 70 tis. K ro .
Na stran p íjm tohoto finan ního projektu bude p íjem z ro ního nájemného. Toto bude
init cca 17 x 2 500 x 12 = 510 000 K . ( Je uva ováno s pr
rným nájemným na jeden
byt ve vý i 2 500 K m sí , p em byty o velikosti 1 + KK cca 2 000 K a byty o
velikosti 2 + kk cca 3 000 K .)
Na stran výdaj se po ítá s výdaji spojenými s p ijetím dlouhodobého investi ního úv ru,
kterými jsou splátky jistiny úv ru a splátky úrok . V tomto smyslu získala obec z etných
nabídek pen ních ústav velmi výhodnou nabídku od SOB ( výhodn í ne ve keré
hypote ní úv ry) v podob úrokové sazby na bázi 1M PRIBOR + 0,20% MAR E, která by
nem la p ekro it celkovou sazbu 2,5 % p.a.
i anuitním zp sobu splácení úv ru by splátka ro ní jistiny inila 350 tis. K a ro ního úroku
88 tis. K . Na stran výdaj se tedy po ítá s ástkou cca do 440 000 K .
Aby tedy mohla být tato investi ní akce zrealizována, je zapot ebí, aby ZO odsouhlasilo
ijetí dlouhodobého investi ního úv ru.
Pak by mohla celá investi ní akce zahájit je v pr hu m síce ledna 2006 (s
edpokládaným ukon ením do konce íjna 2006), ím by byly u et eny dal í provozní
náklady na temperování p edm tných prostor M ve zbývajícím zimním období.
Diskuse :
- Ing. Basler se dotázal, jak se bude it provoz M v dob výstavby
- starosta odpov l, e se jí to nijak nedotkne (pouze jedna t ída se p est huje).

14
Starosta pak nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce souhlasí s p ijetím dlouhodobého investi ního úv ru na investi ní
akci „Rekonstrukce M na 17 b.j.“ ve vý i 7 000 000 K . Tento úv r bude splácen
rovnom rnými splátkami po dobu 20 let a bude zaji n blankosm nkou obce bez
uvedení sm ne né sumy a data splatnosti. Dopln ní této sm nky se bude ídit „Dohodou
o vypl ovacím právu sm ne ném“.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1 (p ítomno 14 p el p. Böser)

Ad 11/ Informace o situaci v lázních
Na poslední jednání RO podal zastupitel JUDr. Sedlá ek informaci o tom (zastupuje
v právních v cech jednatele LLB, s.r.o., pana védu), e poslední jednání o celkovém vývoji
v bludovských lázních dávají reálný p edpoklad k optimisti
ímu vývoji majetkoprávních
vztah v lázních, ne tomu, který tam dosud panuje. Do budoucna je reálná i díl í majetková
ast Obce Bludov. RO navrhuje, pokud vystoupí oba spole níci LLB, s.r.o., dát jim mo nost
seznámit zastupitele i ve ejnost s jejích vizemi o dal ím vývoji.
Starosta pak vyzval JUDr. Sedlá ka .
JUDr. Sedlá ek podrobn vysv tlil celou situaci, jak ji vidí on.
Poté se p ihlásila o slovo paní Mgr. Milena Pospí ilová, která velmi obsáhle a dle vlastních
poznatk doplnila vystoupení obou p ed ník .

Ad 12/ Rozpo tové zm ny na rok 2005
Starosta uvedl, e rozhodující navrhované rozpo tové zm ny souvisí s investi ní akcí
„Kanalizace a OV“. Rozpo et této investi ní akce nedoznal v pr hu leto ního roku zm n
a na po átku roku byl plánován ve vý i 50 % náklad na stavbu. Na této stavb bylo
k 30.11.2005 proinvestováno 34 214 tis. K . O ekávaná fakturace za prosinec iní cca 5 – 7
mil. K . Z dosavadní fakturace bylo uhrazeno 21 127 tis. K , nebo listopadová splatnost
faktury ve vý i 13 027 tis. K . má splatnost 1.1.2006. K 30.11. bylo z prost edk SF P a EU
vráceno 6 465 tis. K , v pr hu m síce prosince z t chto dotací je obdr íme 11 544 tis.
.
Toto se dotýká rozpo tovaných polo ek . 4213 a 4218 v p íjmové oblasti a polo ky . 2321
ve výdajové oblasti.
Rozpo tovou zm nou se navrhuje zru ení výdajové polo ky . 1011 ve vý i 1,7 mil.K na
terénní úpravy (ulo ení p ebyte né zeminy) která m la být kompenzována úsporou výdaj na
soukromých p ípojkách.
Dotazy nebyly a starosta nechal hlasovat o p edlo ených zm nách, které jsou samostatnou
ílohou tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpo tové zm ny v rozpo tu obce v roce 2005.
Hlasováno : pro 14
proti 0 zdr el se 0

15

Ad 13/ Rozpo et obce na rok 2006
Rozpo et na rok 2006 je koncipován jako rozpo et vyrovnaný. P edkládaný návrh rozpo tu
byl projednán ve finan ním výboru. Proti p edchozím let m, kdy jsme po áte ní m síce
nového roku ili rozpo tovým provizoriem, vychází nutnost schválit rozpo et je v tomto
roce z toho d vodu, abychom mohli pr
erpat investi ní náklady na akci „Kanalizace a
OV“. V akci „Kanalizace a OV“ navazuje rozpo et 2006 na docílenou skute nost 2005 p i
respektování ceny díla dané ve ejnou sout í.
Navrhovaný rozpo et musí být up esn n p i prvním zasedání ZO v roce 2006 ji z toho
vodu, e dnes neznáme finan ní z statek roku 2005 ani nemáme ze strany KÚ Olomouc
stanoveny dotace na neinvesti ní provoz.
Rozpo et p edpokládá zahájení i dokon ení dal ích dvou velkých investi ních akcí. Výstavbu
17 b.j., enou v jiném bod dne ního programu a dále „Rekonstrukci kolního h
“ na
kterou obec obdr ela od MF dotaci ve vý i 15 mil. K .
Rada obce p edkládá návrh rozpo tu na rok 2006 zastupitelstvu obce ke schválení.
Viz samostatná p íloha.
Starosta je

podrobn vysv tlil, jak bude realizována akce „Dole ky“

Diskuse :
- JUDr. Sedlá ek si myslí, e 3.000,- K je na farní knihovnu málo, navrhuje vyjmout tuto
polo ku z podp rných program , dát ji pod 3314 innosti knihovnické – farní knihovna
15.000,- K
- PhDr. Balík navrhuje provést úpravy v rozpo tu obce v kapitole Podp rné programy takto :
3419 T lovýchovná innost pol. 5222 p ísp vky nesportovním d tským, mláde nickým
organizacím
3429 Kulturní a ostatní zájmová innost
Dále zvý it polo ku
3745 Pé e o vzhled obce, ve ejnou zele a ivotní prost edí – pol. 5492 výsadba zelen a
ochrana P - na 30.000,- K
Starosta pak nechal hlasovat .
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem vyjmout polo ku farní knihovna z podp rných
program , dát ji pod 3314 innosti knihovnické – farní knihovna 15.000,- K s tím, e
zvý ené výdaje budou pokryty pou itím z statku z minulých let.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem provést úpravy v rozpo tu obce v kapitole
Podp rné programy takto :
3419 T lovýchovná innost pol. 5222 p ísp vky nesportovním d tským, mláde nickým
organizacím a
3429 Kulturní a ostatní zájmová innost
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
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Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem zvý it polo ku
3745 Pé e o vzhled obce, ve ejnou zele a ivotní prost edí – pol. 5492 výsadba zelen a
ochrana P - na 30.000,- K s tím, e zvý ené výdaje budou pokryty pou itím z statku
z minulých let.
Hlasováno : pro 14 proti 0

zdr el se 0

Pak nechal hlasovat o schválení celého rozpo tu, který je p ílohou tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpo et obce na rok 2006.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 14/ R zné
a) Výro ní zpráva mate ské koly za kolní rok 2004-2005
editelka mate ské koly p edlo ila výro ní zprávu M za kolní rok 2004-2005.
Rada obce p edkládá výro ní zprávu M za kolní rok 2004-2005 zastupitelstvu obce ke
schválení.
Zastupitelstvo obce schvaluje Výro ní zpráva mate ské koly za kolní rok
2004-2005.
Hlasováno : pro 14

proti 0

zdr el se 0

b) Rezignace p. Davida Schauera na lenství ve finan ním výboru
(Tento bod byl projednán v bod 2 – kontrola úkol )

c) Schválení statutu Sociálního fondu a Zásad pro pou ití prost edk SF
Na základ p edb ného auditu, který provedli pracovníci krajského ú adu ve dnech 14.15.12. t.r. p edkládá se zastupitelstvu obce ke schválení statut Sociálního fondu a Zásad
pro pou ití prost edk SF a to s návrhem na drobnou úpravu v bod 5. p ísp vek na
závodní stravování takto:
lení náklad :
Zam stnanci
10,- K p ísp vek ze soc.fondu
16,- K zam stnanec
rozdíl do vý e hodnoty ob da uhradí zam stnavatel z rozpo tu
Starosta (uvoln ný)
16,- K starosta
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rozdíl do vý e hodnoty ob da uhradí zam stnavatel ze soc.fondu

Zastupitelstvo obce schvaluje statut Sociálního fondu a Zásady pro pou ití
prost edk SF.
Hlasováno : pro 14

proti 0

zdr el se 0

Poté starosta pop ál v em p ítomným do nového roku hodn zdraví, pozval je na 2.
obecní ples a dotázal se, zda je jsou n jaké otázky.
- Pan Stanislav Balík pod koval obecnímu ú adu za vybudování chodníku mezi ul.
Láze ská a Zahradní a upozornil na to, e je t eba práce venku lépe organizovat, aby
skon ily d íve ne mrzne a sn í
- Ing. Janí ek vznesl p ipomínku k autobusové doprav
- p. Böser m l p ipomínky k provád ní akce kanalizace.
Starosta pak stru

reagoval a zasedání ukon il ve 20,55 hodin.
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Usnesení
z jednání zastupitelstva obce . 21 konaného dne 19.12.2005 v Kulturním dom v Bludov

Zastupitelstvo obce schvaluje:
367/Z/05 - jako ov ovatele zápisu z dne ního jednání Ing. Jaroslava Balhara a Ing. Jana
Baslera
368/Z/05 - program dne ního jednání.
369/Z/05 - zprávu o innosti rady obce s tím, e do p tího zasedání p edlo í OLB s.r.o.
zprávu o hospoda ení.
370/Z/05 - zprávu o hospoda ení obce k 30.11.2005
371/Z/05 - odprodej pozemku p. . 691/2, p. . 778 v k.ú. Bludov panu Horkému, bytem
Bludov.
372/Z/05 - odprodej pozemku p. . 691/2, p. . 778 v k.ú. Bludov panu Horkému, bytem
Bludov za cenu 150 K /m2 a pov uje starostu uzav ením kupní smlouvy
373/Z/05 - odprodej obecního pozemku p. . 829/3 o vým e 865 m2 v k.ú Bludov man el m
upovým, bytem Záb eh, za cenu 330,-K /m2
374/Z/05 - odprodej obecního pozemku p. . 829/2 o vým e 805 m2 v k.ú Bludov man el m
B ezinovým, bytem Ol any, za cenu 330,-K /m2
375/Z/05 - vy azení tohoto obecního majetku z evidence:
Po íta 386 DX/40 inv. . 140, rok výr.1993, po iz.cena 60.934,-K
SW – NOVELL +5licencí po iz. Cena 42.945,- K
SW ARC SERVEL T po iz. Cena 20.685,-K
376/Z/05 - sní ení hodnoty pozemk na základ .inventarizace firmou REAL SOFT z
p vodní hodnoty 83,812.741,70 K na novou hodnotu 48, 916.148,80 K
377/Z/05 - sní ení úrok z p

ek FRB na 3% u v ech titul

378/Z/05 - návrh Ing. Janí ka za adit nový titul na opravu a rekonstrukci dom památkov
chrán ných a objekt v památkové zón s horní hranicí 350 tis. K a dobou
splatnosti 8 let
379/Z/05 - obecn závaznou vyhlá ku .3/2005 O zm
OZV . 1/2000 o vytvá ení a pou ití
ú elových prost edk Fondu rozvoje bydlení.
380/Z/05 - návrh PhDr. Balíka, aby bod B) Podp rných program 2006 byl dopln n a titul by
pak zn l Podpora výsadby zelen a ochrana ivotního prost edí, p em výsadba
ovocných sad se nem ní a ochrana P bude mít formu úhrady do 50 ti %
náklad na provád ní prevence
381/Z/05 - návrh Ing. Janí ka : v bod D) Podp rných program 2006 doplnit opravy
kulturních památek i mimo ochranné pásmo
382/Z/05 - Podp rné programy obce Bludova na rok 2006
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383/Z/05 - rozpo tové zm ny v rozpo tu obce v roce 2005
384/Z/05 - Rozpo et obce na rok 2006
385/Z/05 - Výro ní zpráva mate ské koly za kolní rok 2004-2005
386/Z/05 - statut Sociálního fondu a Zásady pro pou ití prost edk SF

Zastupitelstvo obce bere na v domí:
387/Z/05 - informaci o tom, e man elé Bla kovi se sm nou pozemk nesouhlasí
388/Z/05 - rezignace pana Davida Schauera na lenství ve finan ním výboru

Zastupitelstvo obce pova uje :
389/Z/05 - úkol 362/Z/05, kterým bylo ulo eno finan nímu a kontrolnímu výboru p edlo it
na dne ním jednání zprávu o innosti výbor v roce 2005 za spln ný s tím, e do
31.12.2005 provede kontrolní výbor kontrolu pln ní usnesení zastupitelstva obce a
rady obce v roce 2005 a p edsedové výbor zajistí p edávání zápis v em len m
zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce jmenuje :
390/Z/05 - pana Davida Horá ka p edsedou finan ního výboru.
Zastupitelstvo obce neschválilo :
391/Z/05 - návrh JUDr. Sedlá ka - Ponechat stávající tituly 10 p dní nástavby a 11 p dní
vestavby v nové OZV.
392/Z/05 - návrh JUDr. Sedlá ka, V bod D) Podp rných program 2006 doplnit : realizace
architektonicky hodnotných fasád, oken, vstupních dve í a st ní krytiny do 20 ti
% náklad .
Zastupitelstvo obce souhlasí:
393/Z/05 - s tím, e pln ní úkol 224, 277 a 278 p echází do p tího zasedání
394/Z/05 - s p ijetím dlouhodobého investi ního úv ru na investi ní akci „Rekonstrukce M
na 17 b.j.“ ve vý i 7 000 000 K . Tento úv r bude splácen rovnom rnými
splátkami po dobu 20 let a bude zaji n blankosm nkou obce bez uvedení
sm ne né sumy a data splatnosti. Dopln ní této sm nky se bude ídit „Dohodou
o vypl ovacím právu sm ne ném“.
395/Z/05 - s návrhem vyjmout polo ku farní knihovna z podp rných program , dát ji pod
3314 innosti knihovnické – farní knihovna 15.000,- K s tím, e zvý ené výdaje
budou pokryty pou itím z statku z minulých let.
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396/Z/05 - s návrhem provést úpravy v rozpo tu obce v kapitole Podp rné programy takto :
3419 T lovýchovná innost pol. 5222 p ísp vky nesportovním d tským,
mláde nickým organizacím a 3429 Kulturní a ostatní zájmová innost
397/Z/05 - s návrhem zvý it polo ku 3745 Pé e o vzhled obce, ve ejnou zele a ivotní
prost edí – pol. 5492 výsadba zelen a ochrana P - na 30.000,- K s tím, e
zvý ené výdaje budou pokryty pou itím z statku z minulých let.
Zastupitelstvo obce pov uje :
398/Z/05 - starostu uzav ením kupní smlouvy na odprodej pozemku p. . 691/2 a p. . 778
v k.ú. Bludov panu Horkému
399/Z/05 - uzav ením kupní smlouvy. odprodej obecního pozemku p. . 829/3 o vým e 865
m2 v k.ú Bludov man el m upovým,
400/Z/05 - uzav ením kupní smlouvy. odprodej obecního pozemku p. . 829/2 o vým e 805
m2 v k.ú Bludov man el m B ezinovým,
Zastupitelstvo obce vyhla uje :
401/Z/05 - Výb rové ízení na poskytnutí p

ek z Fondu rozvoje bydlení na rok 2006

402/Z/05 - Výb rové ízení na poskytnutí podpor z podp rných program obce Bludova na
rok 2006

Zastupitelstvo obce ukládá :
403/Z/05 - rad obce do p tího zasedání navrhnout dopln ní finan ního výboru o jednoho
lena.

Zapisovatel: Ing. Jan AJ

Ov ovatelé:
Ing. Jaroslav Balhar

Ing. Jan Basler

Jind ich MAT J
radní

Ing. Pavel STON
starosta obce

