1
Zápis z jednání zastupitelstva obce . 22 konaného dne 16.3. 2006 v Kulturním dom Bludov

ítomni :

Omluven :

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

Program jednání :
1)
2)
3)
4)

Úvod
Kontrola úkol
Zpráva o innosti rady obce
Zpráva o hospoda ení obce k 28.2.2006

5) Majetkoprávní zále itosti
a) odprodej pozemku p. .829/4 man el m Kranichovým
b) odprodej pozemku p. .221/2 man el m Ka parovým
c)
ísp vek z podp rných program obce paní Roman Ko í
6) Schválení p ek z FRB na rok 2006
7) Schválení podpor z podp rných program v r. 2006
8) Rozpo tové zm ny na rok 2006
9)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zné
Zm na Organiza ního ádu obce
Schválení Statutu kulturního domu Bludov
Schválení Statutu sociálního fondu a zásad pro jeho pou ívání
Zpráva o výsledcích p ezkoumání hospoda ení svazku obcí mikroregionu
Hanu ovicko za rok 2005
Stanovení odm n neuvoln ným len m zastupitelstva obce
lenství Obce Bludov v „Místní ak ní skupin umperský venkov“

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 MVDr. Josefa Hlásného a
p. Mat je, který se dostaví pozd ji.

Vyhotovením zápisu pov il Ing. Jana aje, zam stnance obecního ú adu.
Jako ov ovatele zápisu navrhl pana Oto Bösera a paní Marii Znojovou 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 pana Oto
Bösera a paní Marii Znojovou .
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Starosta pak p ednesl program jednání a nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje program dne ního jednání.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0 ( p ítomno 14 len -p

el p. Mat j)

Ad 2) Kontrola úkol
Zhodnocení pln ní úkol provedl starosta.
Úkol . 403/Z/05 – ukládá rad obce navrhnout dopln ní finan ního výboru o jednoho
lena. Starosta sd lil, e rada obce navrhuje, aby se lenem finan ního výboru stal MVDr.
Pavel Jílek, který s touto kandidaturou souhlasí. O návrhu nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce jmenuje lenem finan ního výboru MVDr. Pavla Jílka.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Úkol . 224/Z/04 – ukládá zpracovat OZV o reklamních plochách v obci. Jako jeden ze
základních p edpoklad mo né ú innosti této nové vyhlá ky je dlouhodobé ení
stávajících reklamních ploch JUDr. Sadila. Od posledního jednání ZO nastal v této kauze
op t malý posun. Ji na posledním ZO bylo konstatováno, e dne 17.10.2005 vydal M Ú
umperk rozhodnutí o odstran ní 4 ks reklamních za ízení na pozemku pana Sadila. Pan
Sadil se v i tomuto rozhodnutí odvolal. Toto odvolání v ak bylo 14.2.2006 dle
rozhodnutí Krajského ú adu zamítnuto. Tímto zaniká panu Sadilovi jakákoliv dal í
mo nost odvolání v i odstran ní reklamních ploch. Rozhodnutí M Ú umperk je platné
a je tudí povinností JUDr. Sadila odstranit p edm tná reklamní za ízení do 14 dn od
nabytí právní moci rozhodnutí M Ú umperk. M Ú umperk, odbor výstavby, odd lení
estupk je orgánem dohlí ejícím na výkon svých rozhodnutí.
Na úkolu se nadále pracuje.
Úkol . 277/Z/04 – úkol se týká nové smlouvy se ZOD.
Úkol . 278/Z/04 - úkol se týká katastrální hranice mezi obcemi Bludov a Chrome .
I na t chto dvou úkolech se nadále pracuje a z stávají v platnosti.
Zastupitelstvo obce bere na v domí, e na úkolech . 224/Z/04, . 277/Z/04 a .
278/Z/04 se nadále pracuje a e tyto úkoly z stávají v platnosti.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 3) Zpráva o innosti rady obce
Zprávu p ednesl místostarosta Ing. Balhar. Sd lil, e rada obce se od prosincového
jednání zastupitelstva se la na 3 ádných zasedáních a zabývala se kontrolou úkol , vývojem
hospoda ení obce, zále itostmi majetkoprávními, stavebními, finan ními a ostatními
zále itostmi.
Mj. rada obce schválila následující typy smluv v p íslu ných po tech.:
a) o dílo
6x
b) nájemní
5x
c) mandátní
1x
d) o v c. b emeni
2x
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Hlavní body z projednaných majetkoprávních zále itostí jsou:
Ukon ení nájemní smlouvy na pozemky - p. Zatloukal a nový pronájem
vodem pro ukon ení nájemního vztahu je, e pan Franti ek Zatloukal ukon uje svou
zem lskou innost a p edává svou zem lskou farmu synovi.
Rada obce souhlasila a ulo ila OES zve ejnit zám r pronajmout pozemky p. . 2101/1, 2105/1,
2105/2, 2975/1 v k.ú. Bludov na ú ední desce.
ádost o pronájem vý e uvedených pozemk podal jen pan Zatloukal, ml.
Ekonomicko-správní odbor navrhl, aby s panem Zatloukalem, ml. byla uzav ena nájemní
smlouva na dobu neur itou od 1.4.2006 za dohodnuté nájemné 768 K /ha jak to bylo p i
pronájmu t chto pozemk jeho otci. Rada obce stanovila nájemné 800,- K /ha a pov ila
starostu podpisem nájemní smlouvy na dobu neur itou od 1.4.2006.

Hlavní body z projednaných zále itostí stavebních a ivotního prost edí:
Smlouva o dílo na „P estavbu M na 17 b.j.“
Rada obce projednala, schválila a pov ila starostu podpisem Smlouvy o dílo s firmou SANJV s.r.o., Lidická 56, umperk na akci „P estavba M na 17 b.j.“
Cena prací 16,270.553,- K v . DPH
Termín zahájení : 16.1.2006
Termín dokon ení : 30.9.2006
Smlouvu o dílo s OLB s.r.o. na údr bu ve ejné zelen a ozele ovacích prací v roce
2006.
Rada obce projednala a schválila Smlouvu o dílo s OLB s.r.o. na údr bu ve ejné zelen
a ozele ovacích prací v roce 2006.
Oznámení o p id lení dotace – ÚP zm na .2
Obec obdr ela dotaci ve vý i 180 tis. K na projektovou dokumentaci Zm na územního
plánu .2.
Výb rové ízení – zadání na h
na Farském
Byli osloveni 3 zpracovatelé :
CASKA INVEST, a.s. Záb eh; APC Consulting, s.r.o., P erov a DIPE, s.r.o., Prost jov.
edlo ené nabídky:
APC Consulting,
celková cena v . DPH
CASKA INVEST, celková cena v . DPH
DIPE,
celková cena v . DPH

45.000,- K
60.690,- K
55.000,- K

Rada obce vybrala jako nejvýhodn í nabídku firmy APC Consulting s.r.o. P erov.
Hlavní body z projednaných finan ních zále itostí jsou uvedeny v rozpo tových zm nách.
Hlavní body z projednaných „r zných“ zále itostí:
Ro ní uzáv rka Z a M
Základní kola Karla star ího ze erotína Bludov a Mate ská kola Bludov p edlo ily ú etní
doklady o hospoda ení v roce 2005. Rada obce se seznámila s p edlo enými doklady a vzala
je na v domí.
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Zpráva o výsledcích p ezkoumání hospoda ení svazku obcí mikroregionu
Hanu ovicko za rok 2005
Rada obce se seznámila s výsledky p ezkoumání a dnes p edkládá Zprávu o výsledcích
ezkoumání hospoda ení svazku obcí mikroregionu Hanu ovicko za rok 2005 zastupitelstvu
obce.

-

ky z fondu rozvoje bydlení
prob hlo jmenování komise pro výb rové ízení
stavební komise a komise FRB se vyjád ila k p ti ádostem – doporu ují je
rada obce tedy dnes p edkládá zastupitelstvu obce k projednání a schválení

Podp rné programy obce
Se lo se celkem 30 ádostí:
komise kolská, kulturní, mláde e a sportu 26 ádostí
komise ivotního prost edí 3 ádosti
komise stavební 1 ádost
Rada obce p edkládá návrh na rozd lení p ísp vk z podp rných program obce na rok
2005 zastupitelstvu obce ke schválení .
V ostatních detailech odkázal na zápisy z jednání rady obce, které jsou v em zastupitel m
doru ovány dohodnutým zp sobem.
Diskuse :
-

p. Horá ek se tá e, zda je stanovena n jaká hierarchie pro p id lování nových byt
vM
- starosta odpov l, e existuje sm rnice pro p id lování byt a k ádostem se bude
vyjad ovat komise sociální
- p. Balát pouze up esnil, e termín dokon ení byt v M je 15.11.2006
- p.Bank se dotázal, pro nejsou vybírány bludovské firmy (týká se to v poslední dob
servisní smlouvy na vodu, plyn, úst ední topení)
- p. Balát z Oú odpov l, e bludovské firmy jsou oslovovány, ale nemají zájem o tuto
práci, nebo nejsou schopny dr et pohotovost v sobotu a ned li.
- Ing. Janí ek p ipomn l, e po rekonstrukci h
na Farkém nebude místo na
sportovní vy ití t ch, kte í nejsou organizováni
- Starosta odpov l, e si myslí, e práv tato rekonstrukce podnítí zájem o sport a
navíc to bude vyu ívat kola. Bude muset být jakýsi ád vyu ívání h
mimo dobu
vyu ování ve kole. Prob hnou i nová jednání o mo nosti rekonstrukce staré kotelny
a získání dotací na tyto ú ely.
- PhDr. Balík podpo il starostu v jeho názoru
- JUDr. Sedlá ek rovn podpo il starost v názor a p ipomn l, e by tam mohl být i
dal í prostor pro skok do vý ky, atny a pod.
Do diskuse se zapojil i Ing. Basler a dal í z pléna. Starosta pak nechal hlasovat o
ednesené zpráv .
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o innosti rady obce.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
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Ad 4) Zpráva o hospoda ení obce k 28.2.2006
Zprávu p ednesl starosta Ing. Ston.
ekl, e z statek finan ních prost edk obce na bankovních ú tech inil ke dni 28.2.2006 K
4 217 tis. V pr
m síc ledna a února probíhala tvorba p íjm rozpo tu jako i erpání
výdaj obecního rozpo tu v souladu se schváleným rozpo tem. Z investi ních výdaj byly
hrazeny v prvních dvou m sících roku pouze výdaje na akci „Kanalizace a OV“. Dostate ná
zásoba pen ních prost edk na ú tech obce umo ovala hradit ve keré závazky obce
v p edepsaných lh tách splatnosti.
Diskuse nebyla a starosta nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávou o hospoda ení obce k 28.2.2006
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Ad 5/ Majetkoprávní zále itosti
a) odprodej pozemku p. .829/4 man el m Kranichovým
Starosta uvedl, e 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 Petr Kranich a Vanda Kranichová, podali ádost o odprodej pozemku p. . 829/4
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. . 829/4 o vým e 937 m2 v k.ú Bludov
(lokalita V Potokách) man el m Kranichovým, bytem v Bludov , za cenu 330,-K /m2.
Více zájemc o tento pozemek realitní kancelá nem la.
Rada obce projednala návrh odprodat obecní pozemek p. . 829/4 o vým e 937 m2 v k.ú
Bludov man el m Kranichovým, bytem v Bludov , 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 nebyla, starosta tedy nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej obecního pozemku p. . 829/4 o vým e 937 m2
v k.ú Bludov man el m Kranichovým, bytem v Bludov , za cenu 330,-K /m2.
Zastupitelstvo obce pov uje starostu uzav ením této kupní smlouvy.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1

b) odprodej pozemku p. .221/2 man el m Ka parovým
K dal ímu bodu starosta uvedl, e man elé Ka parovi podali dne 18.1.2006 ádost o odprodej
pozemk p. . 221/2 o vým e 14 m2 v k.ú. Bludov, p i ulici Jana
ky. Svoji ádost
od vod ují tím, e parcelu ádn u ívali a platili z ní da . A v roce 1996 p i plynofikaci obce
bylo zji no, e parcela je obecní. K odprodeji bylo vy ádáno stanovisko odboru výstavby a
ivotního prost edí.
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OV P s prodejem vý e uvedené parcely souhlasí. Parcela je v sou asné dob zaplocená a je
sou ástí dlouhodob u ívaného a udr ovaného pozemku u .p. 196. Vzhledem k uvedenému
není nutné vyhotovení nového geometrického plánu.
Rada obce schválila zám r odprodat pozemek p. . 221/2 o vým e 14 m2 a p edkládá celou
c ke schválení zastupitelstvu obce s tím, e doporu uje kupní cenu 35,- K /m2.
Zám r odprodat pozemek byl zve ejn n na ú ední desce od 8.2.2006 do 24.2.2006.
Diskuse nebyla, starosta tedy nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku p. . 221/2 v k.ú. Bludov o vým e 14
m2 man el m Ka parovým, bytem Bludov. Cena je stanovena na 35 K /m2.
Zastupitelstvo obce pov uje starostu uzav ením kupní smlouvy.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

c)

ísp vek z podp rných program obce paní Roman Ko í

Starosta sd lil, e paní Romana Ko í, bytem v Bludov , Jana
ky 115 si 7.11.2005 podala
ádost o p ísp vek na poskytnutí finan ní podpory ve vý i 48.891,-K na zvý ené náklady p i
rekonstrukci st echy na objektu .p. 115. Tento objekt se nachází v památkové zón a
památková pé e p edepsala typ krytiny, který má vy í cenu. Po adovaná ástka 48.891,-K
je cenový rozdíl mezi zamý lenou opravou st ní krytiny a stanovením materiálu na tuto
opravu odd lením státní památkové pé e M Ú umperk.
OV P p edlo il ádost paní Ko í o p ísp vek z podp rných program obce na rok 2005 na
zvý ené náklady p i rekonstrukci st echy rad obce. OV P doporu il, aby rozdíl náklad byl
uhrazen paní Ko í z rezervy podp rných program na rok 2005, kterou má rada k dispozici.
Rada obce schválila poskytnutí p ísp vku z podp rných program obce na rok 2005 paní
Roman Ko í na úhradu zvý ených náklad z d vodu po adavku památkové pé e na
vým nu st ní krytiny objektu v památkové zón ve vý i 48.891,- K . Na svém zasedání
5.12.2005 usnesením, .1396/R/05. Jeliko rada obce m e dle zákona o obcích rozhodovat
v tomto p ípad pouze o poskytnutí p ísp vku do vý e 20.000,-K p edkládá toto ke schválení
zastupitelstvu obce.
Diskuse nebyla, starosta tedy nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí p ísp vku z podp rných program obce na
rok 2005 paní Roman Ko í na úhradu zvý ených náklad z d vodu po adavku
památkové pé e na vým nu st ní krytiny objektu v památkové zón ve vý i 48.891,.
Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 2

6) Schválení p

ek z FRB na rok 2006

Starosta uvedl, e ekonomicko-správní odbor p edlo il rad obce p t ádosti o poskytnutí
ek z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2006. ádostí bylo p vodn est, ale pan Jan David
svou ádost stáhl.
K ádostem se vyjád ila stavební komise i komise FRB. Ob komise v echny p edlo ené
ádosti o p ky doporu ily (viz p ehledová tabulka ádostí). Rada obce tedy p edkládá
zastupitelstvu obce ke schválení p t ádostí ob an o p ky z Fondu rozvoje bydlení, které
doporu ila komise FRB.
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Starosta poté p etl seznam v ech adatel a tituly, na které ádali a uvedl rovn
ky. Sou asn up esnil vý i po adované p ky JUDr. Josefa Sedlá ka ml.
Diskuse nebyla, starosta proto nechal hlasovat.

vý i

Zastupitelstvo obce schvaluje p edlo ený návrh na poskytnutí p ek z Fondu rozvoje
bydlení pro rok 2006, a to paní Jarmile ajové 100.000,- K na vým nu oken, panu
Bohuslavu Strouhalovi 100.000,- K na vým nu oken, panu Antonínu Krystkovi
100.000,- K na vým nu oken, paní Habichové Milad 100.000,- K na vým nu oken a
JUDr. Sedlá kovi ml. 280.719 K na opravu a rekonstrukci památkov chrán ného
objektu.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0 (nehlasoval JUDr. Josef Sedlá ek)

7) Schválení podpor z podp rných program v r. 2006
Tento bod programu p ednesl místostarosta Ing. Balhar, který uvedl, e rada obce p edkládá
zastupitelstvu obce ke schválení ádosti o poskytnutí podpor z podp rných program obce na
rok 2006. K ádostem jsou ji p ilo ena stanoviska jednotlivých komisí viz zápisy
z jednotlivých komisí a p ehledová tabulka ádostí podp rných program 2006 s vyjád ením
komisí.
Celkem bylo podáno 30 ádostí, které projednaly tyto komise :
- komise kolská, kulturní, mláde e a sportu 26 ádostí
- komise ivotního prost edí 3 ádosti
- komise stavební 1 ádost
Rada obce p edkládá návrh na rozd lení p ísp vk z podp rných program obce na rok
2006 zastupitelstvu obce ke schválení .
Dále místostarosta sd lil, e rada obce p edkládá na doporu ení komise KMS zastupitelstvu
obce návrh na zm nu textu Podp rných program a textu Výb rového ízení PP tak, e
zastupitelstvo obce rozd luje celou rozpo tovanou ástku, nikoliv jen 80% ástky.
O návrhu nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zm nu textu Podp rných program a textu Výb rového
ízení PP tak, e zastupitelstvo obce rozd luje celou rozpo tovanou ástku, nikoliv jen
80% ástky.
Hlasováno : pro 13 proti 1 zdr el se 0
Diskuse :
-

-

-

PhDr. Balík podrobn vysv tlil jak postupovala komise p i p id lování p ísp vk
jednotlivým adatel m a také pro vznikl návrh , aby zastupitelstvo rozd lovalo
celou ást, která je rozpo tována. Dále se dotázal Ing. Janí ka jak kontrolní výbor
kontroloval podp rné programy za rok 2005.
Ing. Janí ek odpov l, e n které údaje má výbor zkontrolované, zbytek doplní, jak
to jen bude mo né (kontrolu m l kontrolní výbor provést tak, aby podal zprávu
zastupitelstvu do 31.1.2006- pozn. zapisovatele)
PhDr. Balík konstatoval, e kontrola, která m la být provedena za átkem roku, má
toti vliv na rozd lování podpor v leto ním roce, konkrétn jde nap . o p ísp vek TJ
Sokol na zateplení, kanalizaci a pod. TJ Sokol na toto ádal u v roce 2005 a nevíme
na co se p ísp vek vy erpal, ale letos se na stejný ú el ádá znovu.
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Do diskuse o tom, zda provozovat dv t locvi ny, a jak je z obce dotovat se zapojil JUDr.
Sedlá ek a dal í zastupitelé i p ítomní z pléna.
-

-

sl. mídová z Oú p ipomn la, e na podpory v památkové zón je v rozpo tu jen
malá ástka 10.000,- K , která nem e pokrýt po adavky
Pan Balík z pléna pak vystoupil s p ipomínkou, e ho zará í skute nost, e nikomu ze
zastupitelstva nevadí postup kontrolního výboru. Ing. Janí ek na otázku jeho syna
ádn neodpov l a je z ejmé, e kontrolní výbor nep el na to, e izolace stropu
v sokolovn ud lána nebyla, ale p ísp vek byl vy erpán.
PhDr. Balík podotkl, e p i kontrole by na tuto skute nost mo ná kontrolní výbor ani
nep el, ale myslí si, e by m l.
Starosta se pak dotázal, zda má n kdo z len zastupitelstva pozm ující návrhy
k podp rným program m. Po krat í ne ízené diskusi podal návrh PhDr. Balík.
Navrhl, aby podpora pol. . 13 ve vý i 125.930,- K pro TJ Sokol na provozní náklady
sokolovny byla podmín na tím, e v r.2006 bude zateplen strop sálu.

Hlasováno o návrhu PhDr. Balíka :
Hlasováno : pro 7 proti 5 zdr el se 2
- Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh PhDr. Balíka, aby podpora pol. . 13 ve
vý i 125.930,- K pro TJ Sokol na provozní náklady sokolovny byla podmín na
tím, e v r.2006 bude zateplen strop sálu.
Starosta pak nechal hlasovat o podp rných programech jako celku:
Zastupitelstvo obce schvaluje p edlo ený návrh na poskytnutí p ísp vk z podp rných
program obce na rok 2006 s tím, e 4.000,- K , které jsou v rozpo tu ur eny na P,
id luje Svazu ochránc p írody na krmivo pro zimní p ikrmování ptactva (viz.
íloha)
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 0 (nehlasoval Ing. B ezina)

Ad 8) Rozpo tové zm ny
Navrhované rozpo tové zm ny podrobn vysv tlil starosta.
i schvalování rozpo tu obce na rok 2006 na posledním zasedání zastupitelstva obce byla
rovn podána informace o tom, e na prvním zasedání v roce 2006 budou muset být
schváleny minimáln dv zm ny rozpo tu z titulu toho, e p esné údaje do dvou
rozpo tových polo ek budou známy a v lednu 2006. Jedná se o finan ní z statek z roku
2005 a o neinvesti ní dotaci od KÚ Olomouc.
Jedná se tedy o následující rozpo tové zm ny :
P vodní rozpo et
Finan ní z statek z roku 2005
Neinvesti ní dotace od KÚ

2 300 000 K
711 000 K

Upravený rozpo et
2 499 000 K
726 000 K

Rozdíl v navý ení, celkem 214 000,- navrhuje rada obce ponechat v rezerv na akci
„Kanalizace a OV“
2321 – pol. 6121 OV a Kanalizace
122 570 000 K
122 784 000 K
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Diskuse :
- JUDr. Sedlá ek navrhuje dát volné finance na podp rné programy, ale nedoká e blí e
specifikovat na jaké tituly
- p. Horá ek navrhuje navý it 50 tis. na podp rných programech v bod D) podpora
architektonického vzhledu obce a zbytek ponechat v rezerv na OV
-Ing. Soural navrhuje navý it 90 tis. na podp rných programech v bod D) podpora
architektonického vzhledu obce a zbytek ponechat v rezerv na OV
Hlasováno o návrhu p. Horá ka :
Hlasováno : pro 1 proti 9 zdr el se 4
Zastupitelstvo obce neschválilo návrh p. Horá ka, který navrhuje navý it 50 tis. na
podp rných programech v bod D) podpora architektonického vzhledu obce a zbytek
ponechat v rezerv na OV .
Hlasováno o návrhu Ing. Sourala :
Hlasováno : pro 6 proti 5 zdr el se 3
Zastupitelstvo obce neschválilo návrh Ing. Sourala, který navrhuje navý it 90 tis. na
podp rných programech v bod D) podpora architektonického vzhledu obce a zbytek
ponechat v rezerv na OV .
Pak nechal starosta hlasovat o p vodním návrhu rozpo tových zm n .
Zastupitelstvo obce schvaluje tyto navr ené rozpo tové zm ny :
P vodní rozpo et
Upravený rozpo et
Finan ní z statek z roku 2005
2 300 000 K
2 499 000 K
Neinvesti ní dotace od KÚ
711 000 K
726 000 K
Rozdíl v navý ení, celkem 214 000,- ponechat v rezerv na akci „Kanalizace a OV“
Hlasováno : pro 9 proti 5 zdr el se 0

Ad 9) R zné
a) Zm na Organiza ního ádu obce
Starosta po ádal vedoucího ekonomicko-správního odboru Ing. Jana aje, aby podrobn
vysv tlil body 9a) a 9b).
Ing. aj pak uvedl, e na základ díl ího p ezkoumání hospoda ení obce provedeného
pracovníky krajského ú adu 16.12.2005 je nutno odstranit n které nedostatky. Jedná se o
zm nu organiza ního ádu obce, kde jako organiza ní slo ka m e být pouze kulturní d m.
Proto je také nutno schválit zastupitelstvem obce nejen tuto zm nu organiza ního ádu obce.

Diskuse :
- paní Znojová navrhla, aby se komise sociální p i této p íle itosti p ejmenovala na komisi
sociální a bytovou, proto e í otázky p id lování byt
- na popud p. Kacara pak starosta navrhl p ejmenovat Klub d chodc na Klub senior
- JUDr. Sedlá ek navrhl dát do org. ádu i láze skou komisi
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Hlasováno o návrhu paní Znojové na zm nu názvu komise :
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, e komise sociální se p ejmenuje na komisi sociální a
bytovou.
Hlasováno : pro 12 proti 0 zdr el se 2
Hlasováno o návrhu starosty na zm nu názvu klubu d chodc na klub senior :
Hlasováno : pro 6 proti 3 zdr el se 5
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se zm nou názvu klubu d chodc na klub senior .
ed hlasováním o návrhu JUDr. Sedlá ka starosta vyhlásil krátkou p estávku.
Po p estávce se pokra ovalo v diskusi o láze ské komisi, ale o návrhu se nehlasovalo, JUDr.
Sedlá ek ho vzal zp t.
Starosta nechal hlasovat o p edlo eném návrhu Organiza ního ádu obce.
Zastupitelstvu obce schvaluje p edlo ený Organiza ní ád obce Bludov.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

b) Schválení Statutu kulturního domu Bludov
Ing. aj pak sd lil, e ze stejného d vodu jako org. ád, je t eba, aby i Statut kulturního
domu Bludov, který v minulosti schválila pouze rada obce, schválilo dnes zastupitelstvo obce.
- PhDr. Balík se dotázal, jestli je mo né vlo it do statutu asové omezení výkonu funkce
vedoucího kulturního domu
K tomu se krátce diskutovalo, pak nechal starosta hlasovat o návrhu statutu.
Zastupitelstvu obce schvaluje p edlo ený Statut kulturního domu Bludov.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

c) Schválení Statutu sociálního fondu a zásad pro jeho pou ívání
Starosta konstatoval, e rada obce projednala návrh nového Statutu sociálního fondu a
zásad pro jeho pou ívání.
Rada obce p edkládá návrh nového Statutu sociálního fondu a zásad pro jeho
pou ívání zastupitelstvu obce ke schválení. Starosta pak podrobn vysv tlil podstatu
zm n a nechal hlasovat.
Zastupitelstvu obce schvaluje Statut sociálního fondu a zásady pro jeho
pou ívání.
Hlasováno : pro 13 proti 0 zdr el se 1

d) Zpráva o výsledcích p ezkoumání hospoda ení svazku obcí mikroregionu
Hanu ovicko za rok 2005
Starosta podal krátkou informaci o o výsledcích p ezkoumání hospoda ení svazku obcí
mikroregionu Hanu ovicko za rok 2005.
Zastupitelstvo obce bere na v domí Zprávu o výsledcích p ezkoumání hospoda ení
svazku obcí mikroregionu Hanu ovicko za rok 2005.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0
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e) Stanovení odm n neuvoln ným len m zastupitelstva obce
Starosta informoval o tom, e od 1. b ezna t.r. nabude ú innosti NV . 50/2006 Sb. o
odm nách za výkon funkce len m zastupitelstev.
sí ní odm na uvoln ných len zastupitelstva se upravuje automaticky dle zákona, u
neuvoln ných len je t eba souhlasu zastupitelstva obce.
Rada obce navrhuje zastupitelstvu obce ponechat m sí ní odm ny neuvoln ných len
zastupitelstva obce v dosavadní vý i. Pozm ující návrhy nebyly, starosta tedy nechal
hlasovat.
Zastupitelstvo obce rozhodlo ponechat m sí ní odm ny neuvoln ných len
zastupitelstva obce v dosavadní vý i.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

f)

lenství obce Bludov v „MAS umperský venkov“

Starosta seznámil p ítomné s tím, e na e obec má mo nost p ipojit se k obcím Dolní
Studénky, Hrabi ín, Libina, Nový Malín Oskava a Rohle a vstoupit tak do Místní ak ní
skupiny nazvané umperský venkov.
Pokud tento vstup zastupitelé odsouhlasí, tak se na e obec stane lenem tohoto
mikroregionu s tím, e bude moci erpat finan ní prost edky z EU z programu LEADR.
Dal ími leny tohoto uskupení pak mohou být i podnikatelské subjekty z na í obce a
takté neziskové organizace. Jednalo by se tedy o tolik ádoucí „nap ímení finan ních
tok “. Peníze by pak putovaly po p ímé trase: Brusel – Mikroregion a o jejich vyu ití by
rozhodovaly demokraticky zvolené subjekty mikroregionu.

Po krátké diskusi , ve které starosta odpov
obce do mikroregionu.

l na dotazy zastupitel , nechal hlasovat o vstupu

Zastupitelstvo obce souhlasí s lenstvím obce Bludov v ob anském sdru ení s názvem
„MAS umperský venkov“.
Hlasováno : pro 14 proti 0 zdr el se 0

Dal í diskuse k r znému :
- Ing. Soural pak m l p ipomínku k osazení dopravních zna ek v lokalit u panelák a
dále k vymáhání pohledávek obce, hlavn u neplati za odpady.Doporu uje dát
upozorn ní pro ob any do Bludovanu.
- PhDr. Balík p ipomíná, e nedostal zápisy z jednání kontrolních výbor (pouze 1)
tvrzení Ing. Janí ka na minulém zasedání zastupitelstva je asi nepravdivé.
Dále má p ipomínku k návrhu OZV o psech, která byla p ílohou posledního zápisu z rady.
Vyhlá ka v této podob se zastupitelstvem p ijmout nedá.
- pan Balík z pléna m l p ipomínku k úklidu psích extrement , myslí si, e by si to m l
ka dý po svém psovi uklidit sám, kdy ho chodí ven it na ve ejná místa
- sl. mídová doporu uje vymezit lokalitu, kam by se se psy mohlo chodit
- Ing. Janí ek doporu uje, aby se v souvislosti s pta í ch ipkou, provedlo s ítání dr be e a
i té p íle itosti se provedla i kontrola po tu ps
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- JUDr. Sedlá ek se tázal na finan ní ztrátu, která je uvedena v materiálech o
hospoda ení OLB s.r.o. a tím otev el dlouhou diskusi o hospoda ení spole nosti Obecní
lesy Bludov s.r.o. Starosta pak p islíbil, e k 30.6.2006 bude podrobná zpráva o
hospoda ení OLB s.r.o. prov ená auditorem a pak se p edlo í zastupitelstvu obce.
- p. Böser pak m l p ipomínku k provád ní kanalizace na dolním konci
Tyto p ipomínky zodpov l starosta a pan Balát z OV P.

Starosta pak ukon il jednání ve 21,45 hodin.
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Usnesení
z jednání zastupitelstva obce . 22 konaného dne 16. 3. 2006 v Kulturním dom v Bludov

Zastupitelstvo obce schvaluje:
404/Z/06 - jako ov ovatele zápisu z dne ního jednání pana Oto Bösera a paní Marii
Znojovou
405/Z/06 - program dne ního jednání
406/Z/06 – zprávu o innosti rady obce
407/Z/06 – zprávou o hospoda ení obce k 28.2.2006
408/Z/06 – odprodej obecního pozemku p. . 829/4 o vým e 937 m2 v k.ú Bludov man el m
Kranichovým, bytem v Bludov , za cenu 330,-K /m2
409/Z/06 – odprodej pozemku p. . 221/2 v k.ú. Bludov o vým e 14 m2 man el m
Ka parovým, bytem Bludov. Cena je stanovena na 35 K /m2.
410/Z/06 - poskytnutí p ísp vku z podp rných program obce na rok 2005 paní Roman
Ko í na úhradu zvý ených náklad z d vodu po adavku památkové pé e na
vým nu st ní krytiny objektu v památkové zón ve vý i 48.891,- K
411/Z/06 – p edlo ený návrh na poskytnutí p ek z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2006, a to
paní Jarmile ajové 100.000,- K na vým nu oken, panu Bohuslavu Strouhalovi
100.000,- K na vým nu oken, panu Antonínu Krystkovi 100.000,- K na vým nu
oken, paní Habichové Milad 100.000,- K na vým nu oken a JUDr. Sedlá kovi
ml. 280.719 K na opravu a rekonstrukci památkov chrán ného objektu
412/Z/06 – zm nu textu Podp rných program a textu Výb rového ízení PP tak, e
zastupitelstvo obce rozd luje celou rozpo tovanou ástku, nikoliv jen 80% ástky
413/Z/06 – p edlo ený návrh na poskytnutí p ísp vk z podp rných program obce na rok
2006 s tím, e 4.000,- K , které jsou v rozpo tu ur eny na P, p id luje Svazu
ochránc p írody na krmivo pro zimní p ikrmování ptactva
414/Z/06 – tyto navr ené rozpo tové zm ny :
P vodní rozpo et
Upravený rozpo et
Finan ní z statek z roku 2005
2 300 000 K
2 499 000 K
Neinvesti ní dotace od KÚ
711 000 K
726 000 K
Rozdíl v navý ení, celkem 214 000,- ponechat v rezerv na akci „Kanalizace a
OV
415/Z/06 – p edlo ený Organiza ní ád obce Bludov
416/Z/06 – p edlo ený Statut kulturního domu Bludov
417/Z/06 – Statut sociálního fondu a zásady pro jeho pou ívání

Zastupitelstvo obce bere na v domí:
418/Z/06 – e na úkolech . 224/Z/04, . 277/Z/04 a . 278/Z/04 se nadále pracuje a e tyto
úkoly z stávají v platnosti
419/Z/06 – Zprávu o výsledcích p ezkoumání hospoda ení svazku obcí mikroregionu
Hanu ovicko za rok 2005

Zastupitelstvo obce jmenuje:
420/Z/06 – lenem finan ního výboru MVDr. Pavla Jílka
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Zastupitelstvo obce pov uje:
421/Z/06 – starostu uzav ením této kupní smlouvy s man eli Kranichovými na odprodej
pozemku p. . 829/4
422/Z/06 – starostu uzav ením kupní smlouvy s man eli Ka parovými na pozemku p. .221/2
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
423/Z/06 – návrh PhDr. Balíka, aby podpora pol. . 13 ve vý i 125.930,- K pro TJ Sokol na
provozní náklady sokolovny byla podmín na tím, e v r.2006 bude zateplen strop
sálu
424/Z/06 – návrh p. Horá ka, který navrhuje navý it 50 tis. na podp rných programech
v bod D) podpora architektonického vzhledu obce a zbytek ponechat v rezerv
na OV
425/Z/06 – návrh Ing. Sourala, který navrhuje navý it 90 tis. na podp rných programech
v bod D) podpora architektonického vzhledu obce a zbytek ponechat v rezerv
na OV

Zastupitelstvo obce souhlasí:
426/Z/06 – s tím, e komise sociální se p ejmenuje na komisi sociální a bytovou
427/Z/06 – s lenstvím obce Bludov v ob anském sdru ení s názvem „MAS umperský
venkov“

Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
428/Z/06 – se zm nou názvu klubu d chodc na klub senior

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
429/Z/06– ponechat m sí ní odm ny neuvoln ných len zastupitelstva obce v dosavadní
vý i

Zapisovatel: Ing. Jan AJ

Ov ovatelé:
Oto Böser

Ing. Jaroslav BALHAR
místostarosta

Marie Znojová

Ing. Pavel STON
starosta obce

