Zápis
z jednání zastupitelstva obce č. 2, které se konalo dne 8.12.2014
v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově
Přítomni: doc. PhDr. Stanislav Balík (Bak), Ph.D., Karel Bank (Ban), Mgr. Luděk Březina
(BřL), Ing. Radek Březina (BřR), Jaroslav Čech (Če), Ing. Jiří Homola (Ho),
Ing.Milan Klimeš (Kl), Jindřich Matěj (Ma), Martin Schauer (Sch), Mgr. Karel
Směšný (Sm), Ing. František Snášel (Sn), Ing. Pavel Ston (Sto), Bohuslav Strouhal
(Str), Ing. Josef Ťulpík (Ťu)
Nepřítomni: Ing. Jaroslav Balhar (Bar) omluven
Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod
Kontrola úkolů
Pamětní listy končícím zastupitelům za volební období 2010 - 2014
Zpráva o činnosti rady obce č. 01 za období od 03.11.2014 do 08.12.2014
Rozpočtové změny projednávané radou obce 8.9. 2014 - 8.12.2014
Rozpočtové provizorium na rok 2015
Závazné ukazatele pro schvalování rozpočtů obce 2014 - 2018
Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o vzdání se přednostního práva úpisu nových akcií společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
b) Delegace zástupce obce na valné hromady společností Vodohospodářská zařízení
Šumperk , a.s. a Bludovit s.r.o.
c) Žádost na uzavření dodatků k darovací smlouvě a smlouvě o zřízení
předkupního práva a dále k dohodě o vzájemné spolupráci - žadatel Jeseníky
přes hranici z. s.
d) Záměr prodeje pozemku p.č. 834/2 - zahrada v k.ú. Bludov - žadatelé M. Žiška a
H. Sehnalová
9. Různé
a) Odměny členů zastupitelstva obce pro volební období 2014 - 2018
b) Odměny členů finančního a kontrolního výboru za rok 2014
c) Jmenování předsedů a členů finančního a kontrolního výboru 2014 - 2018
d) Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého
kraje mezi obcí Bludov a Olomouckým krajem od roku 2015

Ad 1) Úvod
Zasedání zahájil starosta Ing. Pavel Ston. Konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva
obce, které je schopno se usnášet. Omluvil Ing. Jaroslava Balhara.
Úvodem seznámil přítomné s programem jednání a vyzval zastupitele k případnému doplnění
programu.
p. Klimeš navrhl doplnit program jednání o bod č.10 Diskuse.
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Jelikož nebyly žádné další doplňující návrhy, dal starosta o programu jednání včetně návrhu
p. Klimeše hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání s tím, že program jednání bude
doplněn o bod č. 10 Diskuse.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Jako ověřovatele zápisu starosta navrhl p. Jindřicha Matěje a Ing. Františka Snášela, jelikož
nebyly žádné připomínky, dal o tomto návrhu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání p. Jindřicha
Matěje a Ing. Františka Snášela.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
/
/
nehlasoval:

12
2

Vyhotovením zápisu starosta pověřil Ing. Zdeňka Kolínka, tajemníka obecního úřadu.
Ad 2) Kontrola úkolů
Starosta informoval přítomné o plnění úkolů z minulého zastupitelstva.
53/Z/10 - zastupitelstvo obce ukládá radě obce informovat pravidelně zastupitelstvo obce o
provedených rozpočtových změnách.
Termín : úkol trvalý
zodpovídá: rada obce
402/Z/14 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o směně části obecního
pozemku p.č. 2560/3 za pozemek p.č. 514/2 ve vlastnictví Františka Plháka.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
splněno
403/Z/14 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy s man. Miroslavem a
Světluškou Suchými při prodeji pozemků pod a kolem MVE a to v případě, že se
Miroslav Suchý ml., Oldřichov 202, Jeníkov, zdá svého předkupního práva
k pozemku p.č. 2941/2 v k.ú. Bludov.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
splněno
404/Z/14 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na odkup pozemků
p.č. 1367/4 – trvalý travní porost o výměře 213 m2 a p.č. 1367/2-trvalý travní porost
o výměře 264 m2 vše v k.ú. Bludov od Romana Mazáka, bytem 8. května 60, Bludov.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
splněno
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Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění úkolů.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ho
/

14

Ad 3) Pamětní listy končícím zastupitelům za volební období 2010 - 2014
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Rada obce po předchozím projednání předkládá zastupitelstvu obce ke schválení návrh předání
pamětních listů končícím zastupitelům, kteří vykonávali mandát zastupitele obce ve volebním
období 2010 - 2014. Jedná se o Mgr. Martinu Pešákovou, Ing. Martinu Znojovou, Mgr. Janu
Holinkovou, p. Leonu Mazákovou a p. Josefa Ocetka.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje předání pamětních listů končícím zastupitelům, kteří
vykonávali mandát zastupitele obce ve volebním období 2010 – 2014: Mgr. Martině
Pešákové, Ing. Martině Znojové, Mgr. Janě Holinkové, p. Leoně Mazákové a p. Josefu
Ocetkovi.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

14

Po schválení usnesení vyzval starosta končící zastupitele, aby předstoupili a poté společně
s místostarostou předali s poděkováním končícím zastupitelům pamětní listy.
p. Balík po tomto předání upozornil, že pamětní list neobdrželi v uplynulém volebním období
zesnulí zastupitelé Ing. Janíček a p. Kacar, kteří dlouhodobě vykonávali mandát zastupitele obce.
Dává podnět k tomu, aby daná věc byla řešena komplexněji.
Ad 4) Zpráva o činnosti rady obce č. 01 za období od 03.11.2014 do 08.12..2014
Zprávu o činnosti rady obce přednesl místostarosta Ing. Josef Ťulpík.
Od ustavujícího zasedání ZO, které se konalo 03.11.2014 se rada sešla celkem 1 x a to
24.11.2014.
Z tohoto zasedání RO byl pořízen zápis č. 01. Zápis z jednání RO obdrželi zastupitelé jako
přílohu podkladů k jednání zastupitelstva.

4

Na tomto jednání se RO zabývala především následujícími záležitostmi :
1. Kontrolou úkolů
2. Organizačními záležitostmi.
3. Majetkoprávními záležitostmi.
4. Záležitostmi VŽP
5. Záležitosti v kompetenci ZO, jsou na programu dnešního jednání ZO.
Po přednesení zprávy místostarosta vyzval přítomné k diskusi.
Diskuse:
p. Schauer se dotázal, jaká je další představa rady obce o dalším využití prostoru po skončení
nájmu lékárny.
p. Ston odpověděl, že zájem o pronájem projevila lékárnice z Bludova provozující lékárnu v
Rudě nad Moravou, pokud se ji podaří tuto prodat a objevují se i další zájemci.
p. Schauer doporučil jít třeba i na nulový nájem.
p. Balát upozornil, že se nejednalo o lékárnu, ale o výdejnu léčiv.
p. Schauer doporučil radě obce zamyslet se nad snížením místního poplatku za provozování
poutě a hodů dle OZV o místních poplatcích tak, aby provozovatel mohl snížit cenu atrakcí. Za
příklad dal pouť v Postřelmově.
p. Balík reagoval, že snížení poplatku v OZV neřeší ještě úpravu smlouvy s provozovatelem, kde
existuje i riziko, že nemusí k podpisu nových podmínek ve smlouvě dojít.
p. Ťulpík upozornil, že k připomínce p. Schauera se vrátíme v bodu - Různé, zdůraznil, že se teď
projednává zpráva o činnosti rady obce.
p. Balík st. připomněl nedobrou spolupráci při začátcích organizace poutě před několika lety
s provozovatelem poutě v Postřelmově. Jako náhradu tehdy zajistil provozovatele, který
spolupracuje s obcí dodnes.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce č.01 za období 03.11.2014 08.12.2014.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
/
zdržel se:
nehlasoval:

13
1
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Ad 5) Rozpočtové změny projednávané radou obce 8.9. 2014 - 8.12.2014
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce je předložena na vědomí rozpočtová změna:
- č. 4 schválená radou obce 20.10.2014 dle přílohy, která řeší změny příjmové i výdajové
části v rámci § v roce 2014.
Dále je zastupitelstvu obce předložena ke schválení rozpočtová změna:
- č. 5 v roce 2014, která řeší změny výdajů a příjmů viz příloha.
Jedná se o navýšení příjmů DPH o 160 tis. Kč, příjmů v §1019 pozemky o 20 tis. Kč a v
§ 3412 sportoviště o 20 tis. Kč, které budou použity pro výdaje v § 6399 finanční operace - DPH.
Dále se jedná o přesun výdajů z § 3722 komunální odpad a z § 2212 - silnice na § 3745 veřejná
zeleň.
příloha: tabulky rozpočtových změn č.4,5

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o rozpočtových změnách č.4 a 5 hlasovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 4 schválené radou obce 20.10.2014
dle přílohy.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 5 dle přílohy.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ho
/

14

Ad 6) Rozpočtové provizorium na rok 2015
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce návrh, aby se do schválení rozpočtu obce na rok 2015,
tak jako v letech předchozích, řídilo hospodaření obce pravidly rozpočtového provizoria dle §13
zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů, které se osvědčilo v praxi.
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Pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření obce zní : V období rozpočtového provizoria
obec hradí výdaje měsíčně pouze do výše 1/12 skutečných výdajů předchozího roku, a to až do
doby, kdy bude schválen rozpočet na rok 2015.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření obce a
návrh rady obce, aby se hospodaření obce v roce 2015 do doby schválení rozpočtu obce
řídilo těmito pravidly, které zní : V období rozpočtového provizoria obec hradí výdaje
měsíčně pouze do výše 1/12 skutečných výdajů předchozího roku, a to až do doby, kdy bude
schválen rozpočet na rok 2015.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 7) Závazné ukazatele pro schvalování rozpočtů obce 2014 - 2018
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Rada obce projednala a doporučuje zastupitelstvu obce stanovit paragraf (ODPA) jako závazný
ukazatel pro schvalování rozpočtů volebního období 2014 - 2018 a pro stanovení kompetencí při
posuzování rozpočtových změn. Tyto stanovené ukazatele se také v praxi osvědčily.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce stanovuje paragraf (ODPA) jako závazný ukazatel pro schvalování
rozpočtů ve volebním období 2014 – 2018.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce k provádění rozpočtových změn týkajících se
účelových dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Olomouckého kraje, ze strukturálních
fondů EU a dále zmocňuje radu obce k provádění rozpočtových změn v rámci paragrafů.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Zastupitelstvo obce ukládá radě obce informovat pravidelně zastupitelstvo obce o
provedených rozpočtových změnách v rámci paragrafů.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 8) Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o vzdání se přednostního práva úpisu nových akcií společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Rada obce vzala na svém jednání 20.10.2014 na vědomí žádost společnosti Vodohospodářská
zařízení Šumperk, a.s.o vzdání se přednostního práva úpisu nových akcií. Tuto žádost předkládá
zastupitelstvu obce k projednání.
Na valné hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. konané 23.6.2014
v Zábřehu bylo nastíněno zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií dané společnosti se
sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ: 476 74 954, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 714. Bylo předběžně odsouhlaseno, že dojde ke
zvýšení základního kapitálu o částku 6.000.000,- Kč na konečnou částku 859.215.000,- Kč
vydáním 6.000 ks nových akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč každá.
Důvodem tohoto postupu je započtení pohledávky města Staré Město za společností
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. ve výši 6.000.000,- Kč proti pohledávce společnosti na
splacení emisního kursu tak, že všechny nové akcie budou upsány městem Staré město.
Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení
základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích ( platí
i pro uvedené započetí). Každý akcionář má také přednostní právo na upsání i těch akcií, které
v souladu s tímto zákonem neupsal jiný akcionář (viz §484 z.o.k), pokud se svého práva nevzdá
(to může dle §490 z.o.k. učiniti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu). Lze schválit
dohodu akcionářů (§491 z.o.k.), že se vzdají tohoto práva společně – ale tu musejí schválit
všichni akcionáři. Při vytíženosti jednotlivých akcionářů a jejich množství je obtížné a
nepravděpodobné svolat beze zbytku všechny akcionáře.
S ohledem na výše uvedené představenstvo společnosti žádá akcionáře, aby se výslovně vzdali
přednostního práva úpisu akcií při zamyšleném zvýšení základního kapitálu společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. dle §490 z.o.k. pro zamýšlený případ, že dojde ke
zvýšení základního kapitálu o částku 6.000.000,- Kč na konečnou částku 859.215.000,- Kč, a to
vydáním 6.000 ks nových akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč každá, přičemž poté nově
vydané akcie upíše společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Příloha: dopisy VHZ Špk

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje žádost společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
adresované akcionáři - obci Bludov o vzdání se přednostního práva úpisu 6.000 ks nových
akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč každá při zamyšleném zvýšení základního kapitálu
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. dle §490 z.o.k. pro zamýšlený případ,
že dojde ke zvýšení základního kapitálu o částku 6.000.000,- Kč na konečnou částku
859.215.000,- Kč.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
b) Delegace zástupce obce na valné hromady společností Vodohospodářská zařízení
Šumperk , a.s. a Bludovit s.r.o.
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce je v souladu s § 84 odst.2) písm f) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
předložen návrh delegovat starostu obce Ing. Pavla Stona zástupcem obce k účasti na valných
hromadách společností Vodohospodářská zařízení Šumperk , a.s. a Bludovit, s.r.o.
Po přednesení komentáře starosta vyzval přítomné k diskusi.
Diskuse:
p. Čech doporučil hlasovat i o náhradníkovi.
p. Balík reagoval, že toto schválení delegace jedné osoby je dostačující.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat podle původního
návrhu.
Zastupitelstvo obce deleguje starostu obce Ing. Pavla Stona zástupcem obce k účasti na
řádných i mimořádných valných hromadách společnosti Vodohospodářská zařízení
Šumperk , a.s.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
/
1
nehlasoval:
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Zastupitelstvo obce deleguje starostu obce Ing. Pavla Stona zástupcem obce k účasti a
výkonu práv společníka na valných hromadách společnosti Bludovit, s.r.o.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
/
1
nehlasoval:

c) Žádost na uzavření dodatků k darovací smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního
práva a dále k dohodě o vzájemné spolupráci - žadatel Jeseníky přes hranici z. s.
Komentář k tomuto bodu přednesl místostarosta.
Zapsaný spolek Jeseníky přes hranici, zastoupený předsedkyní Ing. Terezou Schreiberovou si
podal žádost na uzavření dodatků upravující darovací smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního
práva ze dne 19.12.2012 a dále pak upravující dohodu o vzájemné spolupráci ze dne 19.12.2012.
Z důvodu podhodnocené dotace odstoupil zapsaný spolek od původního plánovaného projektu
s názvem Zábavné muzeum Jeseníky, reg. číslo CZ.1.12/3.2.00/33.01725 a zároveň s tímto si
zapsaný spolek podal novou žádost o dotaci, která mu byla schválena pod názvem Pradědovo
dětské muzeum reg. číslo CZ.1.12.3.2.00/47.02240. Z tohoto důvodu požádal zapsaný spolek o
uzavření dodatků, které budou měnit název projektu a jeho registrační číslo. Myšlenka a
charakter zábavného muzea zůstávají zachovány.
U darovací smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva se změna bude týkat odst. 7,8 a 9, v
článku II. smlouvy.
U dohody o vzájemné spolupráci se změna bude týkat článku I. a odst. 1, v článku II. dohody.
Rada obce na svém zasedání dne 20.10.2014 usnesením č. 2663/14 doporučila uzavření dodatků
č. 1 s Jeseníky přes hranici z.s., upravující darovací smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního
práva ze dne 19.12.2012 a dále pak upravující dohodu o vzájemné spolupráci ze dne 19.12.2012
s tím, že uzavřením těchto dodatků dojde ke změně názvu projektu a jeho registračního čísla, kdy
původní projekt s názvem Zábavné muzeum Jeseníky, reg. číslo CZ.1.12/3.2.00/33.01725 se
změní na projekt Pradědovo dětské muzeum reg. číslo CZ.1.12.3.2.00/47.02240 a předkládá
tento záměr zastupitelstvu obce ke schválení.
Přílohy: darovací smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva, dohoda o vzájemné spolupráci, návrhy dodatků

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatků č. 1 se zapsaným spolkem Jeseníky přes
hranici upravující darovací smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva ze dne
19.12.2012 a dále pak upravující dohodu o vzájemné spolupráci ze dne 19.12.2012 s tím, že
uzavřením těchto dodatků dojde ke změně názvu projektu a jeho registračního čísla
v uvedených smlouvách, kdy původní projekt s názvem Zábavné muzeum Jeseníky, reg.
číslo CZ.1.12/3.2.00/33.01725 se změní na projekt Pradědovo dětské muzeum reg. číslo
CZ.1.12.3.2.00/47.02240.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem dodatků č. 1 se zapsaným spolkem
Jeseníky přes hranici upravující darovací smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva
ze dne 19.12.2012 a dále pak upravující dohodu o vzájemné spolupráci ze dne 19.12.2012.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
d) Záměr prodeje pozemku p.č. 834/2 - zahrada v k.ú. Bludov - žadatelé M. Žiška a H.
Sehnalová
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Miloslav Žiška, bytem Dr. Březiny 212, Bludov a Hana Sehnalová, bytem Na Soutoku 136,
Rapotín si podali společnou žádost na odkup pozemku p.č. 834/2-zahrada o výměře 42 m2 v k.ú.
Bludov. Jedná se o pozemek podél ulice Dr. Březiny, pozemek je oplocen a dlouhodobě užíván,
jako součást pozemků u č.p. 212 (jde o předzahrádku a vstup k domu č.p. 212, který vlastní).
Stanovisko stavební komise:

Stavební komise souhlasí s odprodejem pozemku. Jedná se o pozemek, který je již někdy ze 60. let
oplocen a je součástí pozemku domu č.p. 212.
Rada obce jejich žádost projednala na svém zasedání dne 22.9.2014 a svým usnesením č.
2604/R/14 schválila záměr prodat pozemek za cenu 50,-Kč/m2 s tím, že náklady spojené
s odprodejem pozemku (kolek při vkladu smlouvy do KN) půjdou na vrub kupujícího a
předkládá záměr zastupitelstvu obce k projednání.
Záměr o prodeji pozemku byl zveřejněn na úřední desce v době od 6.10.2014 do 31.10.2014, ke
zveřejněnému záměru nebyla podána jiná žádost nebo připomínka.
Přílohy: mapka se zákresem + foto

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 834/2-zahrada o výměře 42 m2 v k.ú.
Bludov v podílu ½ Miloslavu Žiškovi, bytem Dr. Březiny 212, Bludov a v podílu ½ Haně
Sehnalové, bytem Na Soutoku 136, Rapotín za cenu 50,-Kč/m2 (celkem za pozemek 2.100,Kč) s tím, že náklady spojené s odprodejem (kolek při vkladu smlouvy do KN) budou
hradit kupující.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č.
834/2-zahrada o výměře 42 m2 v k.ú. Bludov v podílu ½ Miloslavu Žiškovi, bytem Dr.
Březiny 212, Bludov a v podílu ½ Haně Sehnalové, bytem Na Soutoku 136, Rapotín.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ad 9) Různé
a) Odměny členů zastupitelstva obce pro volební období 2014 - 2018
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Měsíční odměny členům zastupitelstva obce se poskytují dle § 71 a násl.zákona č. 128/2000Sb.,
zákon o obcích (obecní zřízení).
Odměna uvolněnému členovi zastupitelstva se poskytuje ode dne , kdy byl zvolen, tedy od
3.11.2014.
Odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva se poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo,
nejdříve však od 8.12.2014.
V případě souběhu výkonu několika funkcí, ( např. člen zastupitelstva, radní a předseda výboru)
lze neuvolněným členům zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu
odměn za jednotlivé funkce, uvolněným členům zastupitelstva obce náleží měsíční odměna
podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.
Výše odměn je stanovena nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
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V uplynulém volebním období 2010 – 2014 byly vypláceny odměny neuvolněným zastupitelům
za nejvyšší funkci ve výši 50 % od 1.1.2011 dle přílohy stanovené nařízením vlády č. 37/2003
Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Je tedy potřeba odhlasovat:
- způsob vyplácení odměn v případě souběhu funkcí ( za všechny funkce nebo nejvyšší)
- výši odměn (plné nebo části)
- a den, odkdy budou odměny vypláceny.
Příloha: nařízení vlády 459/2013 upravující NV 37/2013

Po přednesení komentáře starosta vyzval přítomné k diskusi a předložení návrhů.
Diskuse:
p. Čech navrhl vyplácet odměnu v plné výši a dát prostor zastupiteli podpořit oblasti dle
vlastního uvážení.
p. Matěj reagoval, že tato možnost už tu byla, ale bez efektu. Do spolků, na vyjímky, nikdo
nepřispíval. Navrhl vyplácet odměny ve výši 50%.
p. Balík podpořil návrh p. Matěje.
p. Ston doplnil, že ušetřená 50% výše reprezentuje za rok zhruba částku 200.000,- Kč, za celé
funkční období 800.000,- Kč, ušetřená částka je nakonec stejně použita na navýšení dotací
z podpůrných programů obce, k podpoře sportu a nakonec i spolkové činnosti.
p. Březina R. podpořil návrh p. Čecha, podle něj má mít každý prostor, kterou oblast podpoří.
Jelikož nebyly žádné další návrhy, dal starosta postupně v opačném pořadí, jak byly podány, o
návrzích hlasovat. Jelikož p. Březina R. podporoval návrh p. Čecha a p. Balík podporoval návrh
p. Matěje, dal starosta hlasovat o návrhu p. Matěje.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplácení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ve
výši 50% dle přílohy stanovené nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
9
proti:
/
/
/
/
4
zdržel se:
/
1
nehlasoval:
Poté starosta vyzval zastupitele k návrhům způsobu vyplácení odměn v případě souběhu funkcí.
p. Ťulpík navrhl vyplácet odměnu za nejvyšší funkci.
Jelikož nebyly žádné další návrhy, dal starosta o návrhu p. Ťulpíka hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje vyplácení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
podle odměny za nejvyšší funkci dle přílohy stanovené nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
proti:
zdržel se:
/
/
2
nehlasoval:
Poté starosta vyzval zastupitele k návrhům, odkdy odměny neuvolněným zastupitelům vyplácet.
p. Balík navrhl vyplácet odměny od 8.12.2014.
Jelikož nebyly žádné další návrhy, dal starosta o návrhu p. Balíka hlasovat.
Zastupitelstvo obce rozhodlo vyplácet odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce od
8.12.2014.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
b) Odměny členů finančního a kontrolního výboru za rok 2014
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Rada obce na svém jednání 20.10.2014 projednala návrh odměn členům finančního a kontrolního
výboru, které stanovila dle četnosti konání a účasti jednotlivých členů na zasedáních výborů a
předkládá návrh zastupitelstvu obce ke schválení.
Rozdělení odměn v případě schválení je v kompetenci předsedů.
Příloha: Výpočet odměn

Po přednesení komentáře starosta vyzval přítomné k diskusi.
Diskuse:
p. Balík navrhl, aby zastupitelstvo obce pověřilo tajemníka obecního úřadu Ing. Kolínka
k rozdělení odměn jednotlivým členům výborů podle účasti na jednáních v roce 2014.
Jelikož nebyly žádné další návrhy, dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje členům kontrolního a finančního výboru za práci v roce 2014
odměny ve výši:
Kontrolní výbor
2.000,- Kč
Finanční výbor
1.500,- Kč
s tím, že zastupitelstvo obce pověřuje tajemníka obecního úřadu Ing. Kolínka k rozdělení
odměn jednotlivým členům výborů podle účasti na jednáních v roce 2014.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
c) Jmenování předsedů a členů finančního a kontrolního výboru 2014 - 2018
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Dle § 117 odst.4 zákona č. 128/2000Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) je předsedou výboru
vždy člen zastupitelstva obce a dle § 118 odst.2 téhož zákona je počet členů vždy lichý.
Poté starosta přednesl návrh složení kontrolního výboru:
předseda: Ing. Milan Klimeš
členové: Marcela Březinová, MVDr. Pavel Jílek, Jindřich Matěj, Lubomír Znoj.
Po přednesení návrhu otevřel diskusi.
Diskuse:
p. Schauer navrhl doplnit návrh starosty na složení kontrolního výboru o p. Miroslava Stona.
p. Ston po krátké diskusi shrnul, že složení by tak neodpovídalo zákonu, dle kterého má být počet
členů lichý, že bere na vědomí zájem p. Miroslava Stona a v případě dalšího zájemce není
problém na dalším jednání zastupitelstva obce oba jmenovat do kontrolního výboru tak, aby byl
zachován lichý počet členů dle zákona.
Jelikož nebyly žádné další návrhy, dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce jmenuje Ing. Milana Klimeše předsedou kontrolního výboru a Marcelu
Březinovou, MVDr. Pavla Jílka, Jindřicha Matěje a Lubomíra Znoje členy kontrolního
výboru pro volební období 2014 – 2018.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
proti:
zdržel se:
/
/
2
nehlasoval:
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Poté starosta přednesl návrh složení finančního výboru:
předseda: Ing. Jiří Homola
členové: Vladislava Dostálová, Ing. Jiří Juránek, Josef Ocetek, Petr Švéda.
Jelikož nebyly žádné další návrhy, dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce jmenuje Ing. Jiřího Homolu předsedou finančního výboru a Vladislavu
Dostálovou, Ing. Jiřího Juránka, Josefa Ocetka a Petra Švédu členy finančního výboru pro
volební období 2014 – 2018.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
proti:
zdržel se:
/
/
2
nehlasoval:
d) Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého
kraje mezi obcí Bludov a Olomouckým krajem od roku 2015
Komentář k tomuto bodu přednesl místostarosta.
Rada obce projednala na svém jednání 20.10.2014 a nyní předkládá zastupitelstvu obce ke
schválení Návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje mezi obcí a Olomouckým krajem od roku 2015 s vypočtením příspěvku
pro roky 2015 – 2017. Další roky budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Podle této smlouvy se
obec zavazuje v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č.UZ/10/14/2014
konaného dne 11.4.2014 poskytnout Olomouckému kraji příspěvek ve výši 70,- Kč ročně na
jednoho obyvatele na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje. Pro výpočet 2015 –
2017 je rozhodný počet obyvatel obce k 31.12.2013, který činil 3130. Výše příspěvku bude
činit 219.100,- Kč ročně a bude placen v pololetních splátkách vždy do 20.dne měsíce března
a měsíce září.
Do roku 2014 byla dopravní obslužnost řešena uzavíráním Dohod mezi obcí a městem
Šumperk o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v
regionu Šumperk. Na základě této dohody obec přispívala cca trojnásobnou částkou 205,- Kč
na obyvatele a rok. Příspěvek na rok 2014 činil 638.985,- Kč. Tato částka byla podílem na
hrazení ztráty z provozu veřejné linkové dopravy. Město Šumperk mělo podepsánu smlouvu
s dopravcem. Od roku 2015 smlouvu s dopravcem podepisuje Olomoucký kraj.
Příloha: smlouva o dopravní obslužnosti

Po přednesení komentáře místostarosta vyzval přítomné k diskusi.
Diskuse:
p. Klimeš doporučil min.50% z ušetřené částky na poskytnutém příspěvku na dopravní
obslužnost věnovat na kulturu, sport a spolkovou činnost.
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Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje mezi obcí Bludov a Olomouckým krajem od roku 2015.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 10) Diskuse
Starosta otevřel všeobecnou diskusi.
p. Ťulpík shrnul podněty zastupitelů pro radu obce vznesené na dnešním jednání zastupitelstva
obce:
- p. Schauer doporučil zamyslet se nad snížením místního poplatku za provozování poutě a
hodů dle OZV o místních poplatcích tak, aby byl vytvořen prostor pro
provozovatele, aby mohl snížit cenu atrakcí. K danému podnětu proběhla
bohatá diskuse.
- p. Klimeš doporučil min.50% z ušetřené částky za poskytnutý příspěvek na dopravní
obslužnost věnovat na spolkovou činnost, sport, kulturu.
- p. Balík
doporučil řešit otázku předávání pamětních listů komplexněji,
p. Březina R. upozornil, že dle jeho názoru je lavička u Balatků na nevhodném místě v křižovatce
3 – 4 m od komunikace.
p. Schauer doporučil svolat jednání zástupců obce s obyvateli z horního konce ul. Jana Žižky
k seznámení s projektem rekonstrukce komunikace na výše uvedené ulici dříve než budou peníze
a práce zahájeny.
p. Klimeš reagoval, že projekt je hotový, je potřeba s ním seznámit ty, kterých se rekonstrukce
dotkne.
p. Ston odpověděl, že projekt rekonstrukce komunikace včetně chodníku je naceněn na 7 – 8 mil.
Kč. Majitel komunikace Olomoucký kraj a správce SSOK se přiklánějí k řešení rekonstrukce
komunikace bez chodníku, který by nahrazoval krajnicí oddělený širší pruh.
p. Klimeš shrnul, že rekonstrukce komunikace je stavebně povolena, je na obci, jak bude řešit
otázku chodníku.
p. Balík doplnil, že je potřeba svolat jednání a seznámit dotčené s tím, co je schváleno, stavebně
povoleno. Jaké jsou představy obce řešit otázku chodníku.
p. Ston odpověděl, že bude k dané věci svoláno jednání do kulturního domu.
p. Plhák se dotázal, jestli bude řešena zeleň kolem restaurované sochy sv. Floriána až po
rekonstrukci komunikace.
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p. Ston odpověděl, že zeleň bude doplněna bez ohledu na rekonstrukci komunikace.
p. Poprachová doporučila zamyslet se nad vyřešením způsobu využití plácku pod Řežuchou.
p. Klimeš se vrátil ke znovuzřízení komise lázeňské. Upozornil, že lázeňská komise do vyřešení
majetkových poměrů lázní fungovat nebude. Doporučil přejmenovat zpět na komisi cestovního
ruchu a turistiky, jsou větší možnosti získání dotace.
p. Ťulpík reagoval, že rok ukáže na funkčnost komise.
p. Čech doporučil vyvážet velké kontejnery bioodpadu při akci v listopadu víckrát, ne jenom
jednou.
p. Březina R. doplnil ponechat kontejner více dní, případně akci v listopadu zopakovat.
p. Schauer doporučil instalovat kontejnery v pískovně.
p. Balát doplnil, že daná věc může mít dopad na výši paušálu za odvoz odpadu.

Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky, starosta ukončil jednání zastupitelstva obce s
přáním šťastných a veselých vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce č. 2 konaného dne 8.12.2014 v Kulturním domě Bludov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
16/Z/14 - rozpočtové změny č. 4 schválené radou obce 20.10.2014 dle přílohy.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
17/Z/14 - program dnešního jednání s tím, že program jednání bude doplněn o bod č. 10 Diskuse.
18/Z/14 - jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání p. Jindřicha Matěje a Ing. Františka
Snášela.
19/Z/14 - zprávu o plnění úkolů.
20/Z/14 - předání pamětních listů končícím zastupitelům, kteří vykonávali mandát zastupitele
obce ve volebním období 2010 – 2014: Mgr. Martině Pešákové, Ing. Martině Znojové,
Mgr. Janě Holinkové, p. Leoně Mazákové a p. Josefu Ocetkovi.
21/Z/14 - zprávu o činnosti rady obce č.01 za období 03.11.2014 - 08.12.2014.
22/Z/14 - rozpočtové změny č. 5 dle přílohy.
23/Z/14 - Pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření obce a návrh rady obce, aby se
hospodaření obce v roce 2015 do doby schválení rozpočtu obce řídilo těmito pravidly,
které zní : V období rozpočtového provizoria obec hradí výdaje měsíčně pouze do výše
1/12 skutečných výdajů předchozího roku, a to až do doby, kdy bude schválen rozpočet
na rok 2015.
24/Z/14 - žádost společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. adresované akcionáři –
obci Bludov o vzdání se přednostního práva úpisu 6.000 ks nových akcií o nominální
hodnotě 1.000,- Kč každá při zamyšleném zvýšení základního kapitálu společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. dle §490 z.o.k. pro zamýšlený případ, že
dojde ke zvýšení základního kapitálu o částku 6.000.000,- Kč na konečnou částku
859.215.000,- Kč.
25/Z/14 - uzavření dodatků č. 1 se zapsaným spolkem Jeseníky přes hranici upravující darovací
smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva ze dne 19.12.2012 a dále pak
upravující dohodu o vzájemné spolupráci ze dne 19.12.2012 s tím, že uzavřením těchto
dodatků dojde ke změně názvu projektu a jeho registračního čísla v uvedených
smlouvách, kdy původní projekt s názvem Zábavné muzeum Jeseníky, reg. číslo
CZ.1.12/3.2.00/33.01725 se změní na projekt Pradědovo dětské muzeum reg. číslo
CZ.1.12.3.2.00/47.02240.
26/Z/14 - prodej pozemku p.č. 834/2-zahrada o výměře 42 m2 v k.ú. Bludov v podílu ½
Miloslavu Žiškovi, bytem Dr. Březiny 212, Bludov a v podílu ½ Haně Sehnalové,
bytem Na Soutoku 136, Rapotín za cenu 50,-Kč/m2 (celkem za pozemek 2.100,-Kč)
s tím, že náklady spojené s odprodejem (kolek při vkladu smlouvy do KN) budou
hradit kupující.
27/Z/14 - vyplácení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši 50% dle přílohy
stanovené nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
28/Z/14 - vyplácení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce podle odměny za nejvyšší
funkci dle přílohy stanovené nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
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29/Z/14 - členům kontrolního a finančního výboru za práci v roce 2014 odměny ve výši:
Kontrolní výbor
2.000,- Kč
Finanční výbor
1.500,- Kč
s tím, že zastupitelstvo obce pověřuje tajemníka obecního úřadu Ing. Kolínka
k rozdělení odměn jednotlivým členům výborů podle účasti na jednáních v roce 2014.
30/Z/14 - Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
mezi obcí Bludov a Olomouckým krajem od roku 2015.
Zastupitelstvo obce stanovuje:
31/Z/14 - paragraf (ODPA) jako závazný ukazatel pro schvalování rozpočtů ve volebním období
2014 – 2018.
Zastupitelstvo obce zmocňuje:
32/Z/14 - radu obce k provádění rozpočtových změn týkajících se účelových dotací ze státního
rozpočtu, z rozpočtu Olomouckého kraje, ze strukturálních fondů EU a dále zmocňuje
radu obce k provádění rozpočtových změn v rámci paragrafů.
Zastupitelstvo obce deleguje:
33/Z/14 - starostu obce Ing. Pavla Stona zástupcem obce k účasti na řádných i mimořádných
valných hromadách společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk , a.s.
34/Z/14 - starostu obce Ing. Pavla Stona zástupcem obce k účasti a výkonu práv společníka na
valných hromadách společnosti Bludovit, s.r.o.
Zastupitelstvo obce jmenuje:
35/Z/14 - Ing. Milana Klimeše předsedou kontrolního výboru a Marcelu Březinovou, MVDr.
Pavla Jílka, Jindřicha Matěje a Lubomíra Znoje členy kontrolního výboru pro volební
období 2014 – 2018.
36/Z/14 - Ing. Jiřího Homolu předsedou finančního výboru a Vladislavu Dostálovou, Ing. Jiřího
Juránka, Josefa Ocetka a Petra Švédu členy finančního výboru pro volební období
2014 – 2018.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
37/Z/14 - vyplácet odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce od 8.12.2014.
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Zastupitelstvo obce pověřuje:
38/Z/14 - starostu podpisem dodatků č. 1 se zapsaným spolkem Jeseníky přes hranici upravující
darovací smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva ze dne 19.12.2012 a dále pak
upravující dohodu o vzájemné spolupráci ze dne 19.12.2012
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
39/Z/14 - starostu podpisem kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č. 834/2-zahrada o výměře
42 m2 v k.ú. Bludov v podílu ½ Miloslavu Žiškovi, bytem Dr. Březiny 212, Bludov a
v podílu ½ Haně Sehnalové, bytem Na Soutoku 136, Rapotín.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
Zastupitelstvo obce ukládá:
40/Z/14 - radě obce informovat pravidelně zastupitelstvo obce o provedených rozpočtových
změnách v rámci paragrafů.
Termín: úkol trvalý
zodpovídá: rada obce

Zapisovatel: Ing. Zdeněk Kolínek

Ověřovatelé:

p. Jindřich Matěj

Ing. František Snášel

Ing. Pavel Ston
starosta obce

