Zápis
z jednání zastupitelstva obce č. 5, které se konalo dne 7.9.2015
v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově
Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar (Bar), Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.(Bak), Karel Bank
(Ban), Mgr. Luděk Březina (BřL), Ing. Radek Březina (BřR), Jaroslav Čech (Če),
Ing. Jiří Homola (Ho), Ing.Milan Klimeš (Kl), Martin Schauer (Sch), Mgr. Karel
Směšný (Sm), Ing. František Snášel (Sn), Ing. Pavel Ston (Sto), Bohuslav
Strouhal (Str), Ing. Josef Ťulpík (Ťu)
Nepřítomni: Jindřich Matěj (Ma),
Program jednání :
1. Úvod
2. Kontrola úkolů
3. Zpráva o činnosti rady obce č. 04 za období od 09.06.2015 do 07.09.2015
4. Schválení Dotačního programu obce Bludov na rok 2016
5. Rozpočtové změny projednávané radou obce 8.6.2015 – 7.9.2015
6. Zápis z jednání kontrolního výboru 26.8.2015
7. Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o odkup části pozemku p.č. 911/1 v k.ú. Bludov – manželé Skoumalovi
8. VŽP
a) Návrh na zpracování Změny č. 1 územního plánu obce Bludov
b) Financování akce: Blížíme se do finále aneb Pokračování revitalizace
obce Bludov“
c) Rekonstrukce místní komunikace „ K Zámečku“
9. Různé
a) Úvěr na investiční akci „Blížíme se do finále aneb Pokračování revitalizace
obce Bludov“
b) Žádost o vzdání se přednostního práva úpisu nových akcií společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. – nové projednání
10. Diskuse

Ad 1) Úvod
Zasedání zahájil starosta Ing. Pavel Ston. Konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva
obce, které je schopno se usnášet. Omluvil p. Jindřicha Matěje.
Nejdříve seznámil přítomné s programem jednání a vyzval zastupitele k případnému doplnění
programu.
Jelikož nebyly žádné připomínky ani doplňující návrhy, dal starosta o programu jednání
hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Kl Ban BřR Sch
/
/
/
/

Ho
/
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Poté jako ověřovatele zápisu starosta navrhl Ing. Radka Březinu a Ing. Josefa Ťulpíka. jelikož
nebyly žádné jiné návrhy ani připomínky, dal o tomto návrhu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Ing. Radka
Březinu a Ing. Josefa Ťulpíka.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
/
/
nehlasoval:
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Vyhotovením zápisu starosta pověřil Ing. Zdeňka Kolínka, tajemníka obecního úřadu.
Ad 2) Kontrola úkolů
Starosta informoval přítomné o plnění úkolů z minulého zastupitelstva.
40/Z/14 - zastupitelstvo obce ukládá radě obce informovat pravidelně zastupitelstvo obce o
provedených rozpočtových změnách v rámci paragrafů.
Termín: úkol trvalý
zodpovídá: rada obce
62/Z/15 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy o prodeji „části 3 o
výměře 1171 m2“ z pozemku p.č. 1314/6 - zahrada v k.ú. Bludov do vlastnictví Lukáši
Indrovi, bytem Na Viskách 882, Bludov.
Termín : 30.4.2015
zodpovídá: starosta
prodloužen do 30.6.2015
splněno
63/Z/15 - zastupitelstvo obce ukládá tajemníkovi obecního úřadu p. Kolínkovi provádět
kontrolu dodržování smluvených podmínek s provozovateli lunaparku a pouťových
atrakcí na pouti a hodech.
Termín: úkol trvalý ( do podzimních hodů 2016 ) zodpovídá: tajemník
80/Z/15 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy při odkupu části pozemku
p.č. 2962/50 o výměře cca 1400 m2 pro výstavbu stezky podél silnice I/44 od „Dobešových“
po HC2 do vlastnictví obce Bludov od vlastníků I. Scholzové, bytem Aloise Blachy 1792,
Petřvald a J. Hubáčkové, Plk. Karla Hlásného 776, Bludov.
Termín : 31.7.2015
zodpovídá: starosta
prodloužen do 7.12.2015
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81/Z/15 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy o převodu pozemků
p.č. 1823/6-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m2, p.č. 1823/7-zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 383 m2 a p.č. 1823/9-zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 5 m2 vše v k.ú. Bludov společnosti NHKZ Steel s. r. o.
Termín : 31.7.2015
zodpovídá: starosta
splněno
82/Z/15 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy o prodeji pozemků
p.č. 834/3 - zahrada o výměře 8 m2 a p.č. 835/2 - zahrada o výměře 23 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 : 31.7.2015
zodpovídá: starosta
splněno
83/Z/15 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy o prodeji části
pozemku p.č. 1776/1 - ostatní plocha o výměře 25 m2 (podle oddělovacího
geometrického plánu č. 1592-32/2015) v k.ú. Bludov manželům Kopeckým, oba
bytem Řed. Fr. Léhara 246, Bludov.
Termín : 31.7.2015
zodpovídá: starosta
splněno
Po informaci o plnění úkolů starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.

Diskuse:
p. Schauer se dotázal ve věci ukončení pracovního poměru vedoucí kulturního domu
p. Zavadilové.
p. Ston odpověděl, že pracovní poměr skončí 30.11.2015 a o řešení nastalé situace bude
rozhodnuto do 30.9.2015.
Jelikož nebyly žádné další 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
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Kl Ban BřR Sch
/
/
/
/

Ho
/

Ad 3) Zpráva o činnosti rady obce č. 04 za období od 09.06.2015 do 07.09.2015
Zprávu přednesl místostarosta Ing. Josef Ťulpík.
Od posledního zasedání ZO, které se konalo 08.06.2015 se rada sešla celkem 5 x.
Z těchto zasedání RO jsou pořízeny zápisy č. 10., 11., 12, 13 a 14. Tyto zápisy obdrželi
zastupitelé obce.
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Na těchto jednáních se RO zabývala především následujícími záležitostmi :
1. Kontrolou úkolů
2. Hospodařením obce.
3. Rozpočtovými změnami.
4. Organizačními záležitostmi.
5. Majetkoprávními záležitostmi.
6. Záležitostmi VŽP
7. Zprávami komisí obce.
8. Novým zněním podpůrných programů
9. Revitalizací středu obce
10. Situací činnosti v KD obce
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce č.04 za období 09.06.2015 –
07.09.2015.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
1
1
nehlasoval:

Ad 4) Schválení Dotačního programu obce Bludov na rok 2016
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Dne 5.2.2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Tato novela zákona nově upravuje proces poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí, aby tak došlo ke sjednocení používaných postupů a pojmů v praxi obcí a měst,
přímo se jedná o § 10a až 10c tohoto zákona.
Na základě této novely došlo již v tomto roce k úpravě stávající smlouvy o poskytování
podpůrných programů, nově je již uzavírána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, jejíž
náležitosti jsou dány § 10a odst. 5, zákona č. 250/2000 Sb..
Pro rok 2016 a následující roky musí dojít i k úpravě vyhlašovaných podpůrných programů
obce, nově půjde o Datační program obce Bludov. Návrh nového znění Dotačního programu
obce Bludov včetně žádostí je připojen v příloze tohoto bodu /dále jen dotační program/.
V novém znění dotačního programu zůstala většina věcí zachována, aby tato změna měla co
nejmenší dopad na organizace, které dotační program čerpají. Dotační tituly jsou zcela beze
změny.
Dle požadavků zákona bylo do dotačního programu doplněno zejména následující:
 Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na
dotační program je 700.000 Kč
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 Maximální výše dotace v jednotlivém případě - maximální výše dotace pro jednoho
žadatele může činit maximálně polovinu celkového objemu peněžních prostředků
vyčleněných v rozpočtu na dotační program
 Žádosti hromadně projedná a o výši dotací rozhodne zastupitelstvo obce nejpozději do
konce dubna 2016
 Největší změnou je zveřejňování uzavřených veřejnoprávních smluv, kdy v návrhu
dotačního programu je navrženo: že poskytovatel dotace zveřejní všechny uzavřené
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a její dodatky na své úřední desce
způsobem umožňujícím dálkový přístup a to do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo
jejího dodatku s příjemcem dotace. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být
zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění
Nové znění dotačního programu projednala Komise kulturní, mládeže a sportu a Komise
životního prostředí, obě komise souhlasí s navrhovaným zněním dotačního programu. Poté
návrh na svém zasedání dne 3.8.2015 projednala rada obce a ta ho předkládá zastupitelstvu
obce ke schválení.
Novela zákona, také upravuje termíny, týkající se vyhlášení a zveřejňování dotačního
programu.
Termíny pro rok 2016 jsou stanoveny takto:
 Dotační program bude vyhlášen od 1.12.2015 do 29.2.2016
 Příjem žádostí pak bude od 4.1.2016 do 2.2.2016 – 30 dnů
Přílohy: Návrh – Dotační program obce Bludov na rok 2016, včetně žádostí

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh Dotačního programu obce Bludov na
rok 2016 s tím, že dotační program bude vyhlášen od 1.12.2015 do 29.2.2016 a příjem
žádostí pak bude od 4.1.2016 do 2.2.2016.
Hlasováno:
Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ad 5) Rozpočtové změny projednávané radou obce 8.6.2015 – 7.9.2015
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce jsou předloženy na vědomí rozpočtové změny:
č.3 schválená radou obce 22.6.2015 dle přílohy, které řeší změny příjmové i výdajové části
v rámci § v roce 2015.
č.4 schválená radou obce 24.8.2015 dle přílohy, které řeší změny příjmové i výdajové části
v rámci § v roce 2015. Součástí rozpočtových změn je průtoková účelová dotace
schválená základní škole na projekt Podpora čtenářství a jazykových znalostí v rámci
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Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční
vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v celkové výši
535 565 Kč, viz příloha, dále dotace na hasiče, doplatek dotace na zateplení KD a
průtoková neinvestiční dotace pro MŠ Bludov na projekt Bio sad.
Dále je zastupitelstvu obce předložena ke schválení rozpočtová změna:
č.5 použití zůstatku z roku 2014 částka 840.000,- Kč, navýšení položky 1342 lázeňský
poplatek o 30.000,- Kč, navýšení § 3429 Obecní klub, položky 2132 nájem o 30.000,- Kč,
proti tomu navýšení výdajů v § 2212 silnice o 900.000,- Kč (V rámci § 2212 Silnice dojde
ke zrušení akcí oprava havarijního stavu zdi Fazor - o 500 000,-Kč , ulice Stará u
Sedláčka - o 800 000,- a navýšení výdajů na Naučné stezky - o 500 000,- a Blížíme se do
finále aneb Pokračování revitalizace obce Bludov - o 1 700 000,- Kč).
Starosta při jednání zastupitelstva, v reakci na otevření obálek s cenovými nabídkami na akci:
„Blížíme se do finále aneb Pokračování revitalizace obce Bludov“ a nejnižší nabídku
překračující rozpočtované náklady o 400.000,- Kč, doplnil návrh 5. rozpočtové změny o
navýšení výdajů na výše uvedenou akci o dalších 400.000,- Kč, celkově tedy 2100.000,- Kč a
proti tomu navýšení daňových příjmů právnických osob o 400.000,- Kč.
přílohy: tabulky rozpočtových změn č. 3,4 a 5

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k diskusi.

Diskuse:
p. Březina R. se dotázal na největší rizika akce.
p. Ston odpověděl, že je to především časové riziko - hodně krátká doba 2,5 měsíců na
realizaci tak rozsáhlé akce včetně vyúčtování a potom hrozba odsunutí začátku prací při
odvolání některého z neúspěšných uchazečů. Přesto všechno do toho obec půjde, protože
taková šance se nemusí opakovat.
p. Klimeš se dotázal, kdy je nejpozdější termín zahájení prací.
p. Ston odpověděl, že termín zahájení prací dle smlouvy o dílo je 1.10.2015 po řádně
proběhlém výběrovém řízení.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 3,4 schválené radou obce 22.6.
a 24.8.2015 dle přílohy.
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 schvaluje rozpočtové změny č. 5 dle přílohy doplněné o návrh
starosty o navýšení výdajů na akci „Blížíme se do finále aneb Pokračování revitalizace
obce Bludov“ o dalších 400.000,- Kč, celkově tedy 2100.000,- Kč a proti tomu navýšení
daňových příjmů právnických osob o 400.000,- Kč.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ad 6) Zápis z jednání kontrolního výboru 26.8.2015
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce je předložen za období 8.6. - 7.9.2015 na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru 26.8.2015
Příloha: Zápis z jednání výboru 26.8.2015

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru 26.8.2015.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Ad 7) Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o odkup části pozemku p.č. 911/1 v k.ú. Bludov – manželé Skoumalovi
Komentář k tomuto bodu přednesl místostarosta.
Manželé Skoumalovi, bytem 8.května 160, Bludov si podali žádost o odkup části obecního
pozemku p.č. 911/1 – ostatní plocha v k.ú. Bludov o výměře cca 14 m2. Část pozemku
potřebují při rozšíření svého novinového stánku, který stojí na jejich pozemku p.č. 911/2.
V současné době je na příslušnou část pozemku uzavřena smlouva o nájmu, která je uzavřena
na dobu určitou od 1.4.2014 do 31.3.2019 a to za účelem rozšíření novinového stánku. Tato
smlouva byla uzavřena s předpokladem budoucího odkupu části pozemku, již nyní je ke
stánku přiveden vodovodní a kanalizační řad.
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Stanovisko stavební komise:
Stavební komise nemá námitek proti odprodeji části pozemku dle předložené PD. Pozemek je
zapotřebí odkoupit z důvodu rozšíření stávajícího novinového stánku. Jedná se cca o 14 m2.
Rada obce žádost projednala na svém zasedání dne 3.8.2015 a svým usnesením č. 282/R/15
schválila záměr prodat požadovanou část pozemku za cenu 200,-Kč/m2+ příslušná sazba DPH
s tím, že náklady spojené s odprodejem části pozemku (oddělovací geometrický plán, kolek
při vkladu smlouvy do KN) půjdou na vrub kupujícího a předkládá záměr zastupitelstvu obce
k projednání.
Záměr o prodeji části pozemku byl zveřejněn na úřední desce v době od 13.8.2015 do
31.8.2015, ke zveřejněnému záměru nebyla podána jiná žádost nebo připomínka.
Žadatelé se záměrem rady obce a podmínkami prodeje souhlasí.
Přílohy: mapka se zákresem

Po předneseném komentáři místostarosta vyzval přítomné k diskusi.

Diskuse:
p. Klimeš se dotázal, jestli navrhovaná cena je běžná.
p. Ťulpík odpověděl, že podnikatelům se prodávali pozemky za 100,- až 400,- Kč/m2.
p. Balík reagoval, že prodej pozemku za 200,- Kč/m2 je odpovídající při porovnání s prodeji
pozemků pod „Novou“ za 400,- Kč/m2, majetkovém vyrovnání pozemků NHKZ Steel za
100,- Kč/m2.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 911/1 – ostatní plocha o výměře
cca 14 m2 v k.ú. Bludov manželům Janě a Jiřímu Skoumalovým, oba bytem 8.května
160, Bludov za cenu 200,-Kč/m2 + příslušná sazba DPH s tím, že náklady spojené
s odprodejem části pozemku (oddělovací geometrický plán, 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:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
/
1
nehlasoval:
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Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy o prodeji části pozemku
p.č. 911/1 – ostatní plocha o výměře cca 14 m2 v k.ú. Bludov manželům Skoumalovým,
oba bytem 8.května 160, Bludov.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 8) VŽP
a) Návrh na zpracování Změny č. 1 územního plánu obce Bludov
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Nový územní plán obce nabyl účinnosti k datu 6. 1.2012, tedy před třemi lety. Život v obci
sebou přináší nejrůznější změny, které je v mnoha případech nutné promítnout i do územního
plánu. Aktualizace územního plánu je po třech letech existence běžnou praxí.
Na základě předběžného průzkumu obce Bludov mezi bludovskými vlastníky pozemků
vyvstal zájem o zpracování Změny č. 1 územního plánu obce Bludov.
Na výzvu zareagovali občané, kteří požadují změny využití zemědělských pozemků hlavně
z důvodu výstavby rodinného či rekreačního bydlení. V jednom případě pak jde o změnu
z bydlení individuálního na výstavbu pro průmysl (Krobotovi, Nádražní ulice – bývalá
radiátorovna). Dále se objevila žádost o změnu funkčního využití z občanského vybavení na
provozovnu a žádosti o změnu stavby v rekreačním využití.
Zastupitelstvo obce se návrhem na zpracování Změny č. 1 územního plánu zabývalo na svém
jednání dne 8.6.2015.
Výsledkem bylo doporučení prokonzultovat celou věc s pořizovatelem územního plánu –
Městským úřadem Šumperk.
Stanovisko pořizovatele:
Vzhledem ke skutečnosti, že v Bludově je zcela pasívní výstavba nových rodinných domů (
od roku 2012 do dneška byly zkolaudovány 4 domy z celkově plánovaných 140 domů), je
vyjmutí stávajících ploch pro výstavbu a záměna za plochy nové, zcela neodůvodnitelná.
Změnu č.1 územního plánu doporučuje řešit jako celek bez ploch pro výstavbu k bydlení.
I kdyby se důvod našel, doporučuje obci řešit plochy pro výstavbu k bydlení až po uplynutí
5ti leté lhůty od schválení územního plánu, protože před začleněním nových ploch je
potřeba rozhodnout o vyjmutí ploch stávajících, toto by bylo před lhůtou 5ti let, obec by byla
povinna zaplatit náhradu za změnu v území. Současně je návrh nových ploch pro výstavbu
zpřísněn novým zákonem o Zemědělském půdním fondu, který potlačuje výstavbu
rodinných domů na pozemcích 1. a 2. bonity. Pozemky navrhované pro plochy k bydlení v
Bludově se nacházejí především v těchto bonitách.
Současně je zapotřebí jmenovat z kruhu členů zastupitelstva osobu zodpovědnou za řízení
Změny č.1 územního plánu. Téměř vždy je na tento post jmenován starosta obce.
Přílohy: stanovisko pořizovatele + zdůvodnění
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Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k diskusi.

Diskuse:
p. Balík se zamyslel, že za rok a půl nemusí být vyřízena změna územního plánu č.1, může
být tlak na změnu č.2, jestli by nebylo lepší počkat po uplynutí lhůty 5ti let.
p. Schauer informoval, že na nádražní ulici se zaváží štěrkem od železničních kolejí jeden
pozemek prodaný k výstavbě s dotazem, jestli je to povoleno.
p. Ston odpověděl, že je to věc stavebního povolení a Městského úřadu Šumperk, který
povolení vydal.
p. Balík se dotázal, u kterých pozemků je žádána změna územního plánu.
p. Ston odpověděl, že případů je zatím 5 – 7 s dovětkem, že určitě vše schváleno nebude.
p. Klimeš upozornil, že na předchozím jednání zastupitelstva obce šlo především o vyjasnění
vyplácení náhrad za vypuštění stávajících pozemků k výstavbě z územního plánu.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení Změny č. 1 územního plánu obce Bludov bez
ploch pro výstavbu k bydlení a pověřuje starostu obce zahájením prací.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
10
proti:
/
1
zdržel se:
/
/
/
3
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce jmenuje jako osobu zodpovědnou pro tvorbu Změny č. 1 územního
plánu starostu obce Ing. Pavla Stona.
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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b) Financování akce: „Blížíme se do finále aneb Pokračování revitalizace obce
Bludov“
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
V návaznosti na zaslané Oznámení o schválení žádosti o výše uvedený projekt od
poskytovatele dotace – Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava – je
zapotřebí schválit spolufinancování projektu, dofinancování neuznatelných nákladů a
udržitelnost projektu.
Výše projektu činí 11,4 mil. Kč, poskytovatel dotuje projekt 85 % uznatelných nákladů,
neuznatelné náklady pak činí asi 172 tisíc korun. Upřesnění bude možné provést po
provedeném výběrovém řízení.
Poznámka: - krytí nezpůsobilých výdajů je nutné také schválit, i když se předpokládá, že po
ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací dojde k poklesu předpokládané
ceny za stavební práce, díky čemuž dojde také k poklesu nezpůsobilých výdajů – Úřad
Regionální rady však obdobně, jako je uvedeno výše, požaduje záruku příjemce, že bude
hradit jakékoliv výdaje nad rámec projektu, čímž nedojde k ohrožení realizace projektu a
nevyužití poskytnuté dotace.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje předfinancování a následné spolufinancování vlastního
podílu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů v rámci projektu ROP Střední
Morava „Blížíme se do finále aneb Pokračování revitalizace obce Bludov“, reg. číslo
CZ.1.12/2.3.00/58.02445 v roce 2015. Dále bude zajištěno finanční krytí v době
udržitelnosti projektu v předpokládané výši 90 000,- Kč ročně (výdaje na opravy a
udržování – údržba chodníků a komunikací, údržba veřejné zeleně a veřejného
osvětlení).
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 vyčlenění finančních prostředků na zajištění
dofinancování nezpůsobilých výdajů projektu „Blížíme se do finále aneb Pokračování
revitalizace obce Bludov“, reg. číslo CZ.1.12/2.3.00/58.02445 ve výši 172 410,16 Kč
navýšených o 400.000,- Kč dle návrhu starosty schváleného v rámci 5. rozpočtové změny
(jedná se o stavební práce nad rámec způsobilosti).
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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c) Rekonstrukce místní komunikace „ K Zámečku“
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Osada „Zámeček“ doznala za několik málo posledních let výrazných pozitivních změn. Stala
se významnou turistickou atrakcí a s tím ruku v ruce prudce narůstá počet návštěvníků této
lokality.
Místní komunikace „K Zámečku“ je mimo intravilán obce v nevyhovujícím technickém stavu
a protože není opatřena veřejným osvětlením, je pro cyklisty, ale i pro chodce nebezpečná.
Zastupitelstvu obce je tímto předložena k projednání nejrychlejší možná varianta její celkové
opravy, která je i cenově nejvýhodnější. Tato varianta je předmětem předložené „Smlouvy o
dílo“.
Výhodnost kromě nejlevnější ceny spočívá také v tom, že splatnost provedeného díla je
rozložena do pravidelných splátek po dobu 3 let ve výši Kč 544 000,- ročně a tyto splátky
nejsou úročeny.
Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k diskusi.

Diskuse:
p. Bank se dotázal, jestli se tedy budou prohlubovat, čistit příkopy.
p. Ston odpověděl ano, je to věc obce, není předmětem dodávky prací.
p. Klimeš se dotázal, jestli mají dodavatelé oprávnění realizovat uvažované práce.
p. Ston odpověděl určitě, jinak by do toho nešli.
p. Balát upozornil na rekonstrukci vtokových zařízení do kanalizace.
p. Poprach doplnil, že vtoky na horním konci Bludova jsou na 6ti místech také špatné.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rekonstrukce místní komunikace „K Zámečku“
do konce roku 2015 dle nabídky Jiřího Chovance a Ing. Petra Urbana. Zastupitelstvo
obce schvaluje, aby dílo bude uhrazeno ve splátkách tak, že v letech 2016, 2017 a 2018
obec zaplatí ročně Kč 544 000,-.
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 pověřuje starostu obce podpisem „smlouvy o dílo“ s Jiřím
Chovancem a Ing. Petrem Urbanem.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
/
nehlasoval:

13
1

Ad 9) Různé
a) Úvěr na investiční akci „Blížíme se do finále aneb Pokračování revitalizace obce
Bludov“
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Rada obce danou věc projednala na jednání 24.8.2015 a předkládá tuto zastupitelstvu obce ke
schválení.
Na základě úspěšnosti žádosti o dotaci na akci „Blížíme se do finále aneb Pokračování
revitalizace obce Bludov“ k vyhlášené 58. výzvě z ROP - Fyzická revitalizace území
Obec Bludov oslovila Českou spořitelnu a.s., u které má naše obec zřízen účet, k předložení
nabídky na poskytnutí krátkodobého překlenovacího úvěru na profinancování investiční akce
„Blížíme se do finále aneb Pokračování revitalizace obce Bludov“, kdy rozhodující část
nákladů na tuto akci bude hrazena z dotace ROP, která by měla v letošním roce činit max.
9.999.999,- Kč uznatelných nákladů a bude upravena na základě vysoutěžené ceny.
Celkové náklady na uvažovanou akci činí dle rozpočtu k projektové dokumentaci
11.419.706,- Kč, z toho uznatelné 11.247.296,.- Kč a neuznatelné 172.410,- Kč.
Smlouva bude obsahovat podmínku, že dotaci obec použije na splátku úvěru do 10 - ti dnů od
připsání dotace na účet obce.
Přílohy: nabídka

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí bankovního úvěru na investiční akci „Blížíme se do
finále aneb Pokračování revitalizace obce Bludov“ od České spořitelny, a.s. ve výši
maximálně 10 mil. Kč se splatností do 31.3.2016 a bez zajištění " a pověřuje starostu
podpisem úvěrové smlouvy.
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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b) Žádost o vzdání se přednostního práva úpisu nových akcií společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. – nové projednání
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvo obce na svém jednání 8.12.2014 usnesením č. 24/Z/14 schválilo 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.
Materiál projednávaný 8.12.2014.
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.
Doplnění materiálu viz dopis VHZ a.s Špk z 18.8.2015
Pohledávka města Staré Město byla navýšena z 6.000.000,- Kč na 6.500.000,- Kč.
K této pohledávce přibyla pohledávka města Zábřeh ve výši 75.000.000,- Kč vyplývající ze
smlouvy o podmínkách realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy
– II fáze na území města Zábřeh.
Je nutno zrušit usnesení č. 24/Z/14 a schválit usnesení nové zahrnující popsané změny.
Rada obce vzala daný bod na vědomí na jednání dne 24.8.2015 a žádost předkládá
zastupitelstvu obce ke schválení.
Příloha: dopis VHZ Špk z 18.8.2015
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Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 24/Z/14, kterým zastupitelstvo schválilo žádost
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. adresovanou 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:
Zastupitelstvo obce schvaluje nově žádost společnosti Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s. adresovanou akcionáři - obci Bludov o vzdání se přednostního práva
úpisu 6.500 ks nových akcií (kapitalizace pohledávky města Staré Město) a 75.000 ks
nových akcií (kapitalizace pohledávky města Zábřeh), celkem 81.500 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 81.500.000,- Kč na konečnou
částku 934.715.000,- Kč.
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
Po vyčerpání programu jednání starosta vyzval přítomné k všeobecné diskusi.

Diskuse:
p. Ston informoval a zároveň pozval všechny občany na akce o stávajícím víkendu:
Žerotínské slavnosti 11. – 12. září, slavnostní otevření rozhledny “Brusná“ 13. září.
p. Jašek zpochybnil 3 chybně vybudované vpustě dešťových vod při rekonstrukci tratě
Bludov – Jeseník, kdy voda při větším množství srážek poteče z Moravy do Bludova.
p. Ston odpověděl, že vpustě nejsou nové, ale původní opravené dle připomínky p. Ťulpíka
s tím, že první dvě jsou záležitostí SŽDC - zhotovitele rekonstruované tratě a třetí, nejblíž
k lázním, je na žádost obce osazena zpětnou klapkou. Takže přebytečná voda poteče
z Bludova do Moravy.
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p. Jašek dále zpochybnil provedení dešťové kanalizace na ulici Nerudova, není dle jeho
názoru řešena podle stavebního a vodního zákona. Dle jeho názoru chybí na jedné straně
komunikace vpustě pro dešťovou vodu.
p. Ston reagoval, že rekonstrukce komunikace byla řešena na základě projektu vypracovaného
autorizovanou projekční kanceláří.
p. Jašek odpověděl, že provedení rekonstrukce dá odborně prověřit.
p. Bank se dotázal, jestli obec uvažuje o nějakém řešení, když bylo zrušeno omezení rychlosti
u zámku ve směru od Šumperka. Výjezd od cukrárny je velmi nebezpečný.
p. Ston odpověděl, že komunikace je krajská, odpovědnost za řešení provozu na komunikaci
má Olomoucký kraj.
p. Klimeš připomněl, že dříve bylo navrženo a policií schváleno osazení křižovatky zrcadlem,
z nějakého důvodu to neproběhlo, doporučoval by prověřit a zrcadlo případně osadit.
p. Poprach se dotázal, jestli je přechod u radnice oficiální. Vodorovné značení funguje, svislé
značení neexistuje.
p. Ston reagoval, že komunikace je krajská, ale danou věc prověří.
Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky, starosta ukončil jednání zastupitelstva.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce č. 5 konaného dne 7.9.2015 v Kulturním domě
Bludov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
84/Z/15 - rozpočtové změny č. 3,4 schválené radou obce 22.6. a 24.8.2015 dle přílohy.
85/Z/15 - zápis z jednání kontrolního výboru 26.8.2015.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
86/Z/15 - program dnešního jednání.
87/Z/15 - jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Ing. Radka Březinu a Ing. Josefa
Ťulpíka.
88/Z/15 - zprávu o plnění úkolů.
89/Z/15 - zprávu o činnosti rady obce č.04 za období 09.06.2015 – 07.09.2015.
90/Z/15 - předložený návrh Dotačního programu obce Bludov na rok 2016 s tím, že dotační
program bude vyhlášen od 1.12.2015 do 29.2.2016 a příjem žádostí pak bude od
4.1.2016 do 2.2.2016.
91/Z/15 - rozpočtové změny č. 5 dle přílohy doplněné o návrh starosty o navýšení výdajů na
akci „Blížíme se do finále aneb Pokračování revitalizace obce Bludov“ o dalších
400.000,- Kč, celkově tedy 2100.000,- Kč a proti tomu navýšení daňových příjmů
právnických osob o 400.000,- Kč.
92/Z/15 - prodej části pozemku p.č. 911/1 – ostatní plocha o výměře cca 14 m2 v k.ú. Bludov
manželům Janě a Jiřímu Skoumalovým, oba bytem 8.května 160, Bludov za cenu
200,-Kč/m2 + příslušná sazba DPH s tím, že náklady spojené s odprodejem části
pozemku (oddělovací geometrický plán, kolek při vkladu smlouvy do KN) budou
hradit kupující.
93/Z/15 - pořízení Změny č. 1 územního plánu obce Bludov bez ploch pro výstavbu
k bydlení a pověřuje starostu obce zahájením prací.
94/Z/15 - předfinancování a následné spolufinancování vlastního podílu ve výši 15 %
celkových způsobilých výdajů v rámci projektu ROP Střední Morava „Blížíme se
do finále aneb Pokračování revitalizace obce Bludov“, reg. číslo
CZ.1.12/2.3.00/58.02445 v roce 2015. Dále bude zajištěno finanční krytí v době
udržitelnosti projektu v předpokládané výši 90 000,- Kč ročně (výdaje na opravy a
udržování – údržba chodníků a komunikací, údržba veřejné zeleně a veřejného
osvětlení).
95/Z/15 - vyčlenění finančních prostředků na zajištění dofinancování nezpůsobilých výdajů
projektu „Blížíme se do finále aneb Pokračování revitalizace obce Bludov“, reg.
číslo CZ.1.12/2.3.00/58.02445 ve výši 172 410,16 Kč navýšených o 400.000,- Kč
dle návrhu starosty schváleného v rámci 5. rozpočtové změny (jedná se o stavební
práce nad rámec způsobilosti).
96/Z/15 - provedení rekonstrukce místní komunikace „K Zámečku“ do konce roku 2015 dle
nabídky Jiřího Chovance a Ing. Petra Urbana. Zastupitelstvo obce schvaluje, aby
dílo bylo uhrazeno ve splátkách tak, že v letech 2016, 2017 a 2018 obec zaplatí
ročně Kč 544 000,-.
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97/Z/15 - přijetí bankovního úvěru na investiční akci „Blížíme se do finále aneb Pokračování
revitalizace obce Bludov“ od České spořitelny, a.s. ve výši maximálně 10 mil. Kč
se splatností do 31.3.2016 a bez zajištění " a pověřuje starostu podpisem úvěrové
smlouvy.
98/Z/15 - nově žádost společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. adresovanou
akcionáři - obci Bludov o vzdání se přednostního práva úpisu 6.500 ks nových akcií
(kapitalizace pohledávky města Staré Město) a 75.000 ks nových akcií (kapitalizace
pohledávky města Zábřeh), celkem 81.500 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 81.500.000,- Kč na konečnou částku
934.715.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce jmenuje:
99/Z/15 - jako osobu zodpovědnou pro tvorbu Změny č. 1 územního plánu starostu obce
Ing. Pavla Stona.
Zastupitelstvo obce ruší:
100/Z/15 - usnesení č. 24/Z/14, kterým zastupitelstvo schválilo žádost společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. adresovanou 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.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
101/Z/15 - starostu podpisem kupní smlouvy o prodeji části pozemku p.č. 911/1 – ostatní
plocha o výměře cca 14 m2 v k.ú. Bludov manželům Skoumalovým, oba bytem
8.května 160, Bludov.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
102/Z/15 - starostu obce podpisem „smlouvy o dílo“ s Jiřím Chovancem a Ing. Petrem
Urbanem.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
Zapisovatel: Ing. Zdeněk Kolínek
Ověřovatelé:

Ing. Josef Ťulpík, v. r.

Ing. Radek Březina, v. r.

Ing. Pavel Ston, v. r.
starosta obce

