Zápis
z jednání zastupitelstva obce č. 6, které se konalo dne 7.12.2015
v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově
Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar (Bar), Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.(Bak), Karel Bank
(Ban), Ing. Radek Březina (BřR), Jaroslav Čech (Če), Ing. Jiří Homola (Ho),
Ing.Milan Klimeš (Kl), Mgr. Karel Směšný (Sm), Ing. František Snášel (Sn),
Ing. Pavel Ston (Sto), Bohuslav Strouhal (Str),
Nepřítomni: Ing. Josef Ťulpík (Ťu), Jindřich Matěj (Ma), Mgr. Luděk Březina (BřL),
Martin Schauer (Sch), všichni omluveni
Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod
Kontrola úkolů
Udělení pamětního listu obce panu Stanislavu Balíkovi st.
Zpráva o činnosti rady obce č. 05 za období od 08.09.2015 do 07.12.2015
Rozpočtové změny projednávané radou obce 8.9.2015 – 7.12.2015
Zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru
Rozpočtové provizorium na rok 2016
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
9. VŽP
a) Prodloužení termínu rekonstrukce místní komunikace „ K Zámečku“
b) Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bludov a obcí Dolní Studénky o
poskytnutí dotace na nákup 3 kusů kontejnerů na kovový drobný odpad s
následnou výpůjčkou od této obce
10. Různé
a) Doplnění usnesení č.37/Z/2014 - termín vyplácení odměn neuvolněným
členům zastupitelstva
b) Obnovení činnosti nadace Karla staršího ze Žerotína
c) Odměny členům finančního a kontrolního výboru za práci v roce 2015
d) Změna splatnosti úvěru na investiční akci „Blížíme se do finále aneb
Pokračování revitalizace obce Bludov“
11. Diskuse
Ad 1) Úvod
Zasedání zahájil starosta Ing. Pavel Ston. Konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva
obce, které je schopno se usnášet. Omluvil Ing. JosefaŤulpíka, Jindřicha Matěje, Mgr. Luďka
Březinu, Martina Schauera.
Jako ověřovatele zápisu starosta navrhl Ing. Jaroslava Balhara a p. Jaroslava Čecha.
Jelikož nebyly žádné jiné návrhy ani připomínky, dal o tomto návrhu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Ing. Jaroslava
Balhara a p. Jaroslava Čecha.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
9
proti:
zdržel se:
/
/
2
nehlasoval:
Poté 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.
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ho
/

11

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
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
splněno
101/Z/15 - 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.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
splněno
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102/Z/15 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem „smlouvy o dílo“ s Jiřím
Chovancem a Ing. Petrem Urbanem.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
splněno
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
/
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Ad 3) Udělení pamětního listu obce panu Stanislavu Balíkovi st.
Tento bod uvedl starosta.
Informoval, že rada obce na svém jednání dne 23.11.2015 vzala na vědomí oznámení p. Balíka st. o
ukončení práce kronikáře po bezmála 25 letech a odstoupení od mandátní smlouvy na výkon funkce
„Odpovědného zástupce na provozování kanalizace a ČOV v Bludově“ k 31.12.2015.
Starosta přednesl návrh udělení pamětního listu panu Stanislavu Balíkovi st. za jeho
mnohaletou a přínosnou práci ve prospěch obce Bludov jako kronikáře, odpovědného
zástupce za provozování kanalizace a ČOV v Bludově, zaměstnance obecního úřadu ve funkci
vedoucího správního odboru, zaměstnance OLB s.r.o. odpovědného za provoz pískovny a
energetiky.
Příloha: dopis p. Balíka st.

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce uděluje pamětní list panu Stanislavu Balíkovi st. za mnohaletou a
přínosnou práci ve prospěch obce Bludov.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Poté starosta obce za potlesku přítomných předal panu Stanislavu Balíkovi st. pamětní list
obce Bludova.
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Ad 4) Zpráva o činnosti rady obce č. 05 za období od 07.09.2015 do 07.12.2015
Zprávu přednesl starosta.
Od posledního zasedání ZO, které se konalo 07.09.2015 se rada sešla celkem 3 x.
Z těchto zasedání RO jsou pořízeny zápisy č. 15., 16. a 17. Tyto zápisy obdrželi zastupitelé
obce.
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. Obsazení funkce vedoucího KD.
9. Revitalizací středu obce.
10. Návrhem č. 1 změny územního plánu obce.
11. Jmenováním kronikáře obce.
12. Náklady na svoz odpadu a cenou za svoz.
13. Rozpočtovým provizoriem.
Po přednesené zprávě starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Klimeš požádal o podání informace o výsledcích výběrového řízení na obsazení místa
vedoucího kulturního domu a veřejné výzvy na obsazení místa referenta životního prostředí,
p. Ston odpověděl, že do výběrového řízení na obsazení místa vedoucího kulturního domu se
přihlásilo 5 zájemců, kteří se zúčastnili ústních pohovorů. Z nich komise vybrala 3 uchazeče Bc. Annu Znojovou, Bc. Marii Novotnou, Mgr. Martina Juránka , kteří absolvovali
psychologické testy o vhodnosti pro uvažovanou pozici. Na základě těchto testů
s přihlédnutím k celkového zhodnocení výběrového řízení rada obce vybrala Bc. Annu
Znojovou, Dr. Březiny 786, se kterou byla sepsána pracovní smlouva od 1.12.2015 do
31.12.2016, v případě bezproblémového průběhu na dobu neurčitou od 1.1.2017.
Dále informoval, že v měsíci listopadu proběhlo i vyhodnocení veřejné výzvy na obsazení
místa referenta životního prostředí na obecním úřadě. Přihlásilo se 8 uchazečů, 2 se
nezúčastnili ústních pohovorů, komise proto vybírala ze 6 uchazečů. Od 1.1.2016 na místo
referenta životního prostředí nastoupí Lucie Šoupalová, DiS, Rudolfa Kordase 667 na základě
pracovní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební lhůtou.
Nakonec starosta informoval o tom, že rada obce rozhodla po oslovení několika obyvatel, že
s platností od 1.1.2016 pověřila vedením kroniky obce paní Alenu Bauerovou, se kterou bude
sepsána dohoda o provedení práce.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce č.05 za období 07.09.2015 –
07.12.2015.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ad 5) Rozpočtové změny projednávané radou obce 8.9.2015 – 7.12.2015
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce jsou předloženy na vědomí rozpočtové změny:
č. 6 schválené RO 19.10.2015 dle přílohy, která řeší změny – ve výdajové části a to
v rámci § 2333 – úprava toků, § 2212 – silnice, § 3326 – kulturní památky, § 3392
kulturní dům.
č. 7 schválené RO 23.11.2015 dle přílohy, které řeší změny v příjmové i výdajové části
v rámci paragrafů.
Dále je zastupitelstvu obce předložena ke schválení rozpočtová změna:
č.8., která řeší změny výdajů a příjmů viz příloha. Jedná se o navýšení daňových příjmů
fyzickým osobám o 400.000,- Kč, lázeňského poplatku o 10.000,- Kč a příjmů KD
o 70.000,- Kč, které budou použity pro výdaje v kapitole § 3392 KD Bludov, § 2212
silnice, § 2333 úprava vodních toků.
Navýšení výdajů v paragrafu 2212 - silnice o 250.000,- Kč pokryje navýšení ceny akce:
„Blížíme se do finále aneb pokračování revitalizace obce Bludov“ proti projektu i proti
vysoutěžené ceně.
Navýšení výdajů v paragrafu 2333 - vodní toky o 160.000,- Kč pokryje zpřístupnění
pozemků ve Žlíbku ve výši 50.000,- Kč a zpevnění břehů potoka Vesník v úseku
sv. Floriánek - pekárna ve výši 110.000,- Kč.
Starosta navrhl posílit navýšení daňových příjmů z fyzických osob dle původního návrhu ze
400.000,- Kč na 550.000,- Kč, tj. o dalších 150.000,- Kč, zahrnout do rozpočtové změny
přijetí dotace na zateplení kulturního domu z roku 2013 ve výši 242.906,25 Kč, tj. celkem
další navýšení příjmů o 342.906,25 Kč a proti tomu posílit výdaje na silnice, položku
investice také o 342.906,25 Kč, tzn. navýšení výdajů na silnice dle původního návrhu o
250.000,- Kč o dalších 342.906,25 Kč na celkových 642.906,25 Kč. Toto zdůvodnil pokrytím
nárůstu vysoutěžené ceny akce „Blížíme se do finále aneb pokračování revitalizace obce
Bludov“ oproti ceně rozpočtované.
Důvodem nárůstu bylo rozpouštění zbytku dotací v průběhu podzimu tohoto roku, kdy končí
dotační období 2007 – 2013. Nabízelo se víc dotačních možností, než bylo možno
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proinvestovat. Nabídka prací převyšovala poptávku. Firmy tak měly možnost jít s cenou prací
ve výběrových řízeních nahoru.
přílohy: tabulky rozpočtových změn č. 6,7 a 8

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Březina R. potvrdil slova starosty, že nabídka prací před koncem roku převyšuje poptávku,
tudíž firmy nemusí nabízenou cenu prací tlačit dolů, ale naopak.
p. Klimeš doporučil zahrnout do rozpočtu 2016 částku ve výši přijaté dotace na zateplení
kulturního domu, která byla použita na silnice, a použít tuto v roce 2016 na kulturu.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 6,7 schválené radou obce 19.10.
a 23.11.2015 dle přílohy.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 8 dle přílohy včetně návrhu starosty,
dle kterého navrhl posílit navýšení daňových příjmů z fyzických osob dle původního
návrhu ze 400.000,- Kč na 550.000,- Kč, tj. o dalších 150.000,- Kč, zahrnout do
rozpočtové změny přijetí dotace na zateplení kulturního domu z roku 2013 ve výši
242.906,25 Kč, tj. celkem další navýšení příjmů o 342.906,25 Kč a proti tomu posílit
výdaje na silnice, položku investice také o 342.906,25 Kč, tzn. navýšení výdajů na silnice
dle původního návrhu o 250.000,- Kč o dalších 342.906,25 Kč na celkových 642.906,25
Kč.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ad 6) Zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce jsou předloženy za období 9.9.2015 – 7.12.2015 na vědomí zápisy
z jednání finančního výboru 3.6., 2.9.2015 a kontrolního výboru 2.12.2015.
Příloha: Zápisy z jednání výborů
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Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápisy z jednání finančního výboru 3.6., 2.9.2015 a
kontrolního výboru 2.12.2015.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ad 7) Rozpočtové provizorium na rok 2016
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce návrh, aby se do schválení rozpočtu obce na rok
2016, 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.
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 2016.
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 2016 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 2016.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ad 8) Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení návrh nové Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. OZV 3/2016 ruší obecně závaznou vyhlášku

8

č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 10. 12. 2012.
Sazba poplatku dnes činí dle OZV č.5/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
schválené 10.12.2012 450,- Kč a je tvořena:
z částky 200,- Kč za kalendářní rok (zákon umožňuje max . 250,- Kč )
a z částky 250,- Kč za kalendářní rok (zákon umožňuje max . 750,- Kč ), stanovené na
základě skutečných výdajů roku předcházejícího roku schválení nové OZV o místním poplatku
za komunální odpad.
Rada obce dne 10.12.2014 při projednávání skutečných výdajů 2014 danou věc projednala
s tím, že doporučila poplatek pro rok 2015 zachovat, ale pro stanovení poplatku na rok 2016
se zamyslí, na základě vyhodnocení výdajů svozu v roce 2015, nad doporučením přizpůsobit
poplatek 2016 skutečným výdajům roku 2015.
skutečné výdaje 2011
skutečné výdaje 2012
skutečné výdaje 2013
skutečné výdaje 2014
předpokl.výdaje 2015

výdaje
příjmy
1 996 727 273 472
1 804 037 313 331
1 722 045 316 388
1 809 853 288 075
1 800 000 270 000

výdaje celkem
1 723 255
1 490 706
1 405 657
1 515 784
1 530 000

počet obyv.k 1.1. výdaj na ob.
3151+42=3193 539,3135+42=3177 469,3125+42=3167 444,3130+42=3172
478,3109+42=3151
486,-

Pozn:
Pro příští rok je dohodnuto: -

zajištění svozu obecních kontejnerů s plasty a papírem 1 x za
14 dní místo 1x za měsíc - zatíží rozpočet cca 30.000,- Kč
- zajištění svozu biopopelnic 240l 15.- 31.3. a 1. - 15.11. –
zatíží rozpočet cca 30.000,- Kč
- v přepočtu na obyv. to dělá navýšení výdajů cca 20,- Kč

Poplatek za svoz KO je účtován ve výši 450,- Kč/rok/osobu od roku 2008.
Při projednávání předpokládaných výdajů letošního roku 2015 rada obce 23.11.2015
doporučila 2.částku poplatku zvýšit z dnešních 250,- Kč na 300,- Kč, tj. celý poplatek
z dnešních 450,- Kč na 500,- Kč, vše na osobu a rok s platností od 1.1.2016 a toto
zapracovat do nové OZV. V návrhu OZV jsou zapracovány i změny obsažené v zákoně
266/2015 Sb,, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a které vejdou
v platnost 1.1.2016 ( platba poplatku nezletilými...)
Příloha: Návrh OZV č.3/2015

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k diskusi.
Diskuse:
p. Březina R. doporučil nerozšiřovat svoz bioodpadu na období 1. – 15 března, na listopad
ano, zamyslet se nad případnými rezervami delší periody svozu v letních měsících, kdy podle
jeho názoru není tolik biologického odpadu.
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p. Kolínek reagoval, že rozšíření se týká 15.- 31. března, v materiálech bylo chybně uvedeno
1. – 15.března.
p. Balík navrhl nezvyšovat 2. část poplatku z 250,- Kč/os/rok na 300,- Kč/os/rok, tj z
celkových 450,- Kč/os/rok na 500,- Kč/os/rok , ale zachovat ve stávající výši, tj. 450,- /os/rok
i za cenu, že obec bude na likvidaci komunálního odpadu doplácet cca 150.000,- Kč.
Byl by to vstřícný krok a podpora pro lidi, aby se snažili třídit.
p. Bank se připojil k návrhu nezvyšovat a dotázal se, jestli z tříděného plastu má obec nějaké
příjmy.
p. Ston odpověděl, že ano.
p. Bank reagoval, že je nutno apelovat na občany, aby řádně třídili.
p. Klimeš Seznámil zastupitele se svým návrhem změn a doplňků :
k bodu 8) - Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Navrhl doplnit čl. 6 - Osvobození takto:
(6) Poplatníku s trvalým bydlištěm v rodinném domě s vytápěním a přípravou teplé
užitkové vody ekologickým vytápěním se sazba poplatku uvedená v čl. 4 (1) b)
snižuje o 50%. Za ekologické vytápění ve smyslu tohoto článku se považuje:
- elektrické vytápění, plynové vytápění, vytápění tepelným čerpadlem, případně
doplněné o topeniště výhradně na spalování dřevní hmoty.
Podmínkou pro přiznání slevy je umožnění kontroly způsobu vytápění pověřeným
pracovníkem Obecního úřadu Bludov.
Odůvodnění :
Podpora občanů využívající ekologické vytápění a motivace pro nové stavebníky.
p. Balík vyjádřil pochybnosti nad tím, proč se návrh týká rodinných domků a ne paneláků,
doporučil řešit všechny nebo nikoho, za druhé dle jeho názoru nevidí souvislost mezi
návrhem řešit ekologické vytápění a OZV o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Kontrola ekologického vytápění by byla časově a finančně náročná.
p. Klimeš reagoval na 1. pochybnost, že pro obyvatelé paneláků se dělají jiné investiční akce –
třeba podzemní kontejnery.
p. Ston pochválil iniciativu p. Klimeše zvýhodňující obyvatele s ekologickým vytápěním,
znamenalo by to však další propad ve vybraných poplatcích a také nevidí souvislost
s projednávanou OZV. Vytápění by měl řešit nový zpřísňující zákon o ovzduší od roku 2017,
který umožní úřadu kontrolovat, zda občané topí ekologicky nebo ne.
p. Klimeš odpověděl, že lidé, kteří topí ekologicky, mají jednu popelnici a ti, kteří ekologicky
netopí, mají dvě až tři. Chtěl snížením poplatku motivovat lidi k ekologickému vytápění.
Souhlasil s hlasováním o návrhu p. Balíka zachovat stávající poplatek s doporučením radě
obce, aby se jeho návrhem zabývala.

10

p. Balík doplnil, že by to viděl v obecnější rovině, jak podpořit, motivovat lidi, aby topili
ekologicky, tím pádem s menším množství popela v popelnicích.
p. Ston vyjádřil přesvědčení, že to vyřeší nový zákon o ovzduší.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat s tím,
že návrh usnesení bude doplněn o návrh p. Balíka.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 10. 12. 2012 s tím, že poplatek
zůstane ve stávající výši tj. 1.část 200,- Kč/os/rok, 2.část 250,- Kč/os/rok, celkem 450,Kč/os/rok.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
8
proti:
zdržel se:
/
/
/
3
nehlasoval:

Ad 9) VŽP
a) Prodloužení termínu rekonstrukce místní komunikace „ K Zámečku“
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvo obce na svém jednání 7.9.2015 schválilo provedení rekonstrukce místní
komunikace „K Zámečku“ do konce roku 2015 dle nabídky Jiřího Chovance a Ing. Petra
Urbana, dále schválilo, aby dílo bylo uhrazeno ve splátkách tak, že v letech 2016, 2017 a
2018 obec zaplatí ročně Kč 544 000,-. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce podpisem
„smlouvy o dílo“ s Jiřím Chovancem a Ing. Petrem Urbanem.
Jelikož v tomto roce rekonstrukce komunikace s kapacitních důvodů neproběhne, navrhuje
starosta obce prodloužit termín předání dokončeného díla do 30.6.2016 a toto zapracovat do
dodatku smlouvy o dílo.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje sepsání dodatku smlouvy o dílo na provedení
rekonstrukce místní komunikace „K Zámečku“ s Jiřím Chovancem a Ing. Petrem
Urbanem, ve kterém se v čl. III - doba plnění díla změní termín předání dokončeného
díla zhotovitelem a to nejpozději do 30.6.2016 a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
p. Březina R. se následně dotázal, jestli je ve smlouvě ošetřena záruka.
p. Ston odpověděl 2 roky.
b) Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bludov a obcí Dolní Studénky o
poskytnutí dotace na nákup 3 kusů kontejnerů na kovový drobný odpad s
následnou výpůjčkou od této obce
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Rada obce projednala 21.9.2015 a následně předkládá zastupitelstvu obce ke schválení návrh
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Dolní Studénky a obcí Bludov o poskytnutí dotace na
nákup 3 kusů kontejnerů na drobný kovový odpad s následnou výpůjčkou obci za desetinu
ceny, tj.max za 5.100,- Kč včetně DPH (kupní cena 51.000,- Kč/3 ks)
Po schválení zastupitelstvem poskytne poskytovatel příjemci neinvestiční dotaci v takové
výši, která odpovídá 10-ti % povinnému podílu obce Bludov na části nákladů projektu
„Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v území MAS Šumperský venkov“, která se
týká obce Bludov, maximálně však ve výši 5.100 Kč. Dotace bude příjemci poskytnuta
pouze za podmínky, že příjemce (obec Dolní Studénky) bezodkladně prokazatelně
písemně doloží poskytovateli kopii smlouvy s dodavatelem, Rozhodnutí o poskytnutí
dotace vydané Ministerstvem životního prostředí a kopii Smlouvy o poskytnutí dotace
uzavřenou mezi příjemcem a Státním fondem životního prostředí (dále jen „SFŽP“) o
poskytnutí podpory (pokud bude smlouva se SFŽP uzavřena), a to nejpozději v termínu
do 30 dnů ode dne jejich uzavření. Na základě těchto dokumentů bude následně
vypočítán 10-ti % finanční podíl obce Bludov na části nákladů projektu, která se týká
obce Bludov, maximálně však 5.100 Kč.
Poskytnutí dotace je dále vázáno na uzavření smlouvy o výpůjčce, kdy dotace bude
poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 21 dnů
ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce mezi poskytovatelem a příjemcem týkající se vybavení
a zařízení pro sběr odpadů. Dnem poskytnutí dotace je den odepsání finančních prostředků
z účtu poskytovatele.
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30.12.2015, nejpozději do
31.01.2016 zpracovat finanční vypořádání poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování
poskytnuté dotace“) a ve stejném termínu předložit vyúčtování poskytnuté dotace obci Bludov
na formuláři, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy na podatelnu obce Bludov.
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Podle nové vyhlášky má obec povinnost zajistit občanům i tento odběr odpadu v rámci
dokonalejšího třídění komunálního odpadu.
Příloha: Návrh partnerské smlouvy o spolupráci

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bludov a obcí
Dolní Studénky o poskytnutí dotace na nákup 3 kusů kontejnerů na kovový drobný
odpad s následnou výpůjčkou od této obce za desetinu ceny, tj. max.za 5100,- Kč včetně
DPH.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Bludov a obcí Dolní Studénky o poskytnutí dotace na nákup 3 kusů kontejnerů na
kovový drobný odpad s následnou výpůjčkou.
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 10) Různé
a) Doplnění usnesení č. 37/Z/2014 - termín vyplácení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Rada obce projednala 23.1.2015 doplnění usnesení č. 37/Z/2015, které řeší vyplácení odměn
neuvolněným členům zastupitelstva.
V souladu s přezkoumáním hospodaření obce za rok 2015 krajským úřadem je potřeba doplnit
usnesení č. 37/Z/2014 o termínu počátku vyplácení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva schválené zastupitelstvem obce na jednání 8.12.2015 v případě jmenování do
funkce člena nebo předsedy komise při radě obce nebo výboru při zastupitelstvu obce takto:
Zastupitelstvo obce rozhodlo vyplácet odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce od
8.12.2014 s tím, že v případě jmenování členem nebo předsedou komise při radě obce nebo
výboru při zastupitelstvu obce budou odměny vypláceny od dne jmenování.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.

13

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění usnesení č. 37/Z/14 schválené dne 8.12.2014,
které bude po doplnění znít takto: Zastupitelstvo obce rozhodlo vyplácet odměny
neuvolněným členům zastupitelstva obce od 8.12.2014 s tím, že v případě jmenování
členem nebo předsedou komise při radě obce nebo výboru při zastupitelstvu obce budou
odměny vypláceny od dne jmenování.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
b) Obnovení činnosti Nadace Karla staršího ze Žerotína
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Nadace Karla staršího ze Žerotína byla založena na sklonku roku 1991. Po jejím založení byla
„Nadace“ poměrně aktivní. Vydala knihu o Karlu starším ze Žerotína a zasloužila se o opravy
některých drobných památek v naší obci a v nejbližším okolí.
Poté však začala činnost „Nadace“ stagnovat.
Nyní je tu snaha o obnovení činnosti „Nadace“ mimo jiné také proto, že by bylo škoda
nevyužít pro drobné věci v oblasti kultury finanční prostředky, které má „Nadace“ k dispozici
ve výši cca 390 tis. Kč.
„Nadace“ má také svůj majetek, kterým je část lesa v k.ú. Bludov, jehož hodnota činí 718 tis.
Kč a který současně tvoří „nadační kapitál“.
Přílohy: Nové znění Zakladatelské listiny Nadace Karla staršího ze Žerotína
STATUT Nadace Karla staršího ze Žerotína

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k diskusi.
Diskuse:
p. Klimeš Seznámil zastupitele se svým návrhem změn a doplňků :
k bodu 10 b) Obnovení činnosti Nadace Karla staršího ze Žerotína (dále jen Nadace)
Ze STATUTU Nadace čl. 3 a) - výlučná působnost správní rady – Vyjmout :
- Rozhodovat o sloučení nadace s jinou nadací
- Rozhodovat o zvýšení a snížení nadačního kapitálu
- Stanovit odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora nadace
a doplnit do téhož čl. :
- Rozhodnutí o sloučení nadace s jinou nadací a o zvýšení a snížení nadačního
Kapitálu patří do výlučné působnosti zastupitelstva obce Bludov
- Odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora nadace stanovuje na návrh
předsedy správní rady Nadace zastupitelstvo obce Bludov
Odůvodnění :
Výše uvedené činnosti by měly být v kompetenci „vlastníka“ Nadace, nikoli
jmenované správní rady
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p. Balík reagoval, že nadace je samostatná právnická osoba, ke které má zakladatel – obec
zakladatelská práva - schválení zakladatelské listiny, schválení statutu, volbu orgánů - správní
rady, revizora, nic víc. Zastupitelstvo obce není orgánem nadace, nemůže vstupovat do
pravomocí nadace.
p. Ston doplnil, pokud zakladatelskou listinu a statut vypracoval právník, domnívá se, že do
toho vnesl to, co požaduje zákon.
p. Klimeš reagoval, že nezpochybňuje předložené dokumenty, požaduje posouzení jeho
návrhu právníkem ještě do konce roku a v případě opodstatněnosti jeho připomínek v souladu
se zákonem zapracovat do současného návrhu.
p. Balík se zamyslel, jestli zastupitelstvo obce k této věci zasedne ještě jednou do konce roku,
zakladatelská listina se může schválit a lze ji v souladu se zákonem kdykoliv měnit, to nemusí
být do konce roku.
p. Březina R. se dotázal, jestli tuto nadaci potřebujeme.
p. Balík odpověděl, že to byl on, kdo díky nečinnosti nadace rozvířil její obnovení činnosti.
Doporučil nadaci zachovat pro případnou možnost získávání dotací v budoucnosti.
p. Ston doplnil, že např. přes MAS Šumperský venkov subjekty čerpaly cca 2 mil. Kč dotací
ročně, v budoucnu by mohlo být čerpáno až cca 10 mil. Kč. Naše obec čerpala dotaci přes
MAS Šumperský venkov na obnovu parket v kulturním domě, na realizaci jedné etapy
místního rozhlasu.
p. Klimeš sdělil, že chtěl svým návrhem zachovat vliv zakladatele na činnost nadace, aby to
neskončilo tak, jako doposud.
p. Balík odpověděl, že to je bohužel princip nadace, která má žít maximálně odstřižená od
zakladatele vlastním životem, ten však má právo ji zrušit.
p. Balík st. připomněl historii vzniku nadace za účelem podpory a obnovy historických domků
v okolí zámku, samotného zámku, její financování bylo tvořeno nájmy za les, který nadaci
darovala do majetku obec, odměnami radních v 1. funkčním období.
p. Klimeš připomněl posouzení jeho návrhu právníkem a doporučení další úpravy
zakladatelské listiny a statutu v případě relevantních připomínek.
p. Balík st. sdělil, že činnost byla utlumena vrácením zámku při restituci Mornstein Zierotin.
p. Balhar doporučil schválit dnešní návrh a zároveň uložit radě, aby zajistila posouzení
návrhu zastupitele Klimeše ve věci „Zakladatelské listiny a statutu Nadace Karla staršího ze
Žerotína“ právníkem obce s tím, že pokud budou připomínky relevantní, mohou být na dalším
jednání zastupitelstva obce zapracovány do dnes schválené zakladatelské listiny.
p. Klimeš souhlasil s návrhem p. Balhara.
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Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou novou „Zakladatelskou listinu Nadace Karla
staršího ze Žerotína“ a předložený nový „STATUT Nadace Karla staršího ze Žerotína“.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce, aby zajistila posouzení návrhu zastupitele
Klimeše ve věci „Zakladatelské listiny a statutu Nadace Karla staršího ze Žerotína“
právníkem obce s tím, že pokud budou připomínky relevantní, mohou být na dalším
jednání zastupitelstva zapracovány do dnes schválené zakladatelské listiny.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

c) Odměny členům finančního a kontrolního výboru za práci v roce 2015
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Rada obce na svém jednání 19.10.2015 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

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje členům kontrolního a finančního výboru za práci v roce
2015 odměny ve výši:
Kontrolní výbor
4.000,- Kč
Finanční výbor
5.400,- Kč
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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d) Změna splatnosti úvěru na investiční akci „Blížíme se do finále aneb Pokračování
revitalizace obce Bludov“
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvo obce schválilo na jednání 7.9.2015 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 pověřilo starostu
podpisem úvěrové smlouvy.
Protože Česká spořitelna má bohaté zkušenosti s termíny uvolňování dotačních peněz z ROP,
které bývají v mnoha případech s velikým zpožděním, navrhla konečnou splatnost úvěru do
úvěrové smlouvy nově ošetřit. (viz nový „Návrh usnesení“).
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 97/Z/15 ze dne 7.9.2015, kterým schválilo 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:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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 10 000 000,- Kč s konečnou splatností do 20.12.2019, s možností předčasné
splátky kdykoli přede Dnem konečné splatnosti úvěru a bez zajištění dle Smlouvy o
úvěru č. 0429189459 a pověřuje starostu obce podpisem této úvěrové smlouvy.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ad 11) Diskuse
Po vyčerpání programu jednání starosta vyzval přítomné k všeobecné diskusi.
Diskuse:
p. Balhar navrhl pověřit radu obce jednáním s majitelem restaurace „Rosso“ o případném
odkoupení nemovitosti. Určitě se v budoucnosti pro tento lukrativní prostor najde uplatnění např. parkoviště, prostor pro hasiče. To podpořil i p. Balík.
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p. Klimeš by využití tohoto prostoru viděl jako dům pro seniory.
Starosta dal o návrhu p. Balhara hlasovat.
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce jednat se současným majitelem restaurace
„Rosso“ o možnosti odkoupení nemovitosti.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Sch Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

11

p. Bank se dotázal, jestli se něco děje s jeho připomínkou na minulém zastupitelstvu obce
k nebezpečnosti výjezdu na křižovatce směrem od cukrárny k Šumperku.
p. Ston odpověděl, že rozhodnutím Krajského ředitelství Policie ČR budou instalovány
vodorovná i svislá dopravní značka omezující rychlost na 30 km/hod ve směru od Šumperka
s nutností kontroly dodržování rychlosti ze strany policie. Zrcadlo by bylo příliš velké, pro
dobrý výhled by to vyžadovalo i správný úhel najetí.
p. Klimeš se dotázal, jestli bylo Ředitelstvím silnic a dálnic Olomouckého kraje svoláno
jednání starostů v tomto roce k obchvatu obce.
p. Ston odpověděl, že poslední jednání proběhlo někdy v červenci, přípravy na výstavbu
obchvatu se protahují, inženýrská činnost pro územní rozhodnutí by se měla dokončit v roce
2015, po vydání územního rozhodnutí bude následovat vykupování pozemků a zároveň
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Zahájení výstavby 2017 nevidí
reálné, spíš 2018, 2019.
p. Klimeš doplnil, že územní řízení do 31.12.2015 určitě zahájeno nebude, zahájení výstavby
2017 je absolutně nereálné. Objevují se podněty a připomínky k výstavbě obchvatu ze strany
především Spolku pro životní prostředí v Dolních Studénkách, ale i jednotlivých osob.
p. Ston ještě informoval, že Evropská komise bude požadovat u všech nových projektů, u
kterých se začne projektová příprava pro stavební povolení, posouzení vlivu stavby na životní
prostředí.
p. Urban se dotázal, proč se ničila zámková dlažba mezi paneláky, mohla se použít jinde nebo
prodat.
p. Ston odpověděl, že větší část dlažby využili hasiči a fotbalisti, zbytek je ve Vlčím dole.
p. Jurková se dotázala, jestli se bude dělat něco se zvlněným chodníkem od Valentů směrem
na spodní konec, bude se budovat cyklostezka směrem k ČOV.
p. Ston odpověděl, že chodník se opraví na jaře po sochu Panny Marie, od ní směrem ke
Strnadovi je snaha využít na opravu v roce 2016 dotaci stejně jako na chodník u Agregy a od
zámku k „Nové“, navíc na jaře se bude před Vlčkem pro čtyři stavební parcely budovat
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splašková kanalizace s protlakem pod silnicí, a také bude potřeba chodník sespádovat,
s cyklostezkou se v budoucnosti uvažuje, letos se vykoupily potřebné pozemky, bude se
pokračovat v projektové přípravě.
p. Balhar, p. Balík upřesnili, že od zastávky u Vlčka po Dobeše bude chodník, na který od
Dobeše naváže cyklostezka.
p. Urban upozornil k sespádování chodníku, že po zimní údržbě bude písek splachován do
zeleně.
p. Ston odpověděl, že se budou muset zvednout i obrubníky, aby voda byla navedena ke
sdržím na komunikaci.
Mgr. Holinková se dotázala, jestli se budou opravovat chodníky promáčknuté po těžké
technice před paneláky na ulici Školní.
p. Ston odpověděl samozřejmě ano po skončení prací těžkou technikou na revitalizaci.
Ing. Dobeš upozornil na výtluky v krajích na nedávno opravené komunikaci mezi sochou
Panny Marie a zámkem, dotázal se, jestli se neuvažuje o rozšíření chodníku na úkor zeleně,
protože chodník vyžívají i cyklisté. Po kraji silnice se díky výtlukům jezdí špatně. Reklamace
od obce by měla větší váhu než od občana.
p. Ston reagoval, že komunikace je státní, obec na výtluky upozorní správce.
p. Klimeš informoval, že povrch komunikace měl vydržet min. 6 – 8 let. Oprava se dělala před
cca 2 – 3 lety.
p. Balík doplnil, že není možné rozšíření chodníku na úkor zeleně. Předpisy, zákony požadují
jejich oddělení. Toto je tolerováno u dřívějších staveb, u nových nikoliv.
p. Strouhal upozornil na vozidla porušující dopravní předpisy stáním na křižovatce u základní
školy. Doporučil upozornit policii. A dále upozornil na posílení velkoobjemových kontejnerů
na svoz bioodpadu v listopadu. Jeden u hasičárny je málo.
p. Znojová doporučila zrušenou obecní vývěsku u Jednoty dát k Obecnímu klubu, vývěsku na
parte, která je dnes vedle chodníku k panelákům, doporučila přeinstalovat před kapličku.
p. Ston odpověděl, že vývěsky byly na pozemku Jednoty, pozemky se budou majetkově a
stavebně řešit, vývěsku obecní nahradí vývěska u kulturního domu.
p. Janošková upozornila na nemocnou lípu na ulici 8. května, děravou u spodu, napadenou
cizopasným jmelím. Podali si žádost o skácení.

Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky, starosta ukončil jednání zastupitelstva s přáním
příjemného prožití vánočních svátků a všeho nejlepšího v novém roce 2016.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce č.6 konaného dne 7.12.2015 v Kulturním domě
Bludov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
103/Z/15 - rozpočtové změny č. 6,7 schválené radou obce 19.10. a 23.11.2015 dle přílohy.
104/Z/15 - zápisy z jednání finančního výboru 3.6., 2.9.2015 a kontrolního výboru 2.12.2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
105/Z/15 - jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Ing. Jaroslava Balhara a p. Jaroslava
Čecha.
106/Z/15 - program dnešního jednání.
107/Z/15 - zprávu o plnění úkolů.
108/Z/15 - zprávu o činnosti rady obce č.05 za období 07.09.2015 – 07.12.2015.
109/Z/15 - rozpočtové změny č. 8 dle přílohy včetně návrhu starosty, dle kterého navrhl
posílit navýšení daňových příjmů z fyzických osob dle původního návrhu ze
400.000,- Kč na 550.000,- Kč, tj. o dalších 150.000,- Kč, zahrnout do rozpočtové
změny přijetí dotace na zateplení kulturního domu z roku 2013 ve výši 242.906,25
Kč, tj. celkem další navýšení příjmů o 342.906,25 Kč a proti tomu posílit výdaje
na silnice, položku investice také o 342.906,25 Kč, tzn. navýšení výdajů na silnice
dle původního návrhu o 250.000,- Kč o dalších 342.906,25 Kč na celkových
642.906,25 Kč.
110/Z/15 - Pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření obce a návrh rady obce, aby se
hospodaření obce v roce 2016 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 2016.
111/Z/15 - Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ze dne 10. 12. 2012 s tím, že poplatek zůstane
ve stávající výši tj. 1.část 200,- Kč/os/rok, 2.část 250,- Kč/os/rok, celkem 450,Kč/os/rok.
112/Z/15 - uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bludov a obcí Dolní Studénky o
poskytnutí dotace na nákup 3 kusů kontejnerů na kovový drobný odpad s
následnou výpůjčkou od této obce za desetinu ceny, tj. max.za 5100,- Kč včetně
DPH.
113/Z/15 - sepsání dodatku smlouvy o dílo na provedení rekonstrukce místní komunikace
„K Zámečku“ s Jiřím Chovancem a Ing. Petrem Urbanem, ve kterém se v čl. III –
doba plnění díla změní termín předání dokončeného díla zhotovitelem a to
nejpozději do 30.6.2016 a pověřuje starostu jeho podpisem.
114/Z/15 - předloženou novou „Zakladatelskou listinu Nadace Karla staršího ze Žerotína“ a
předložený nový „STATUT Nadace Karla staršího ze Žerotína“.
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115/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
10 000 000,- Kč s konečnou splatností do 20.12.2019, s možností předčasné
splátky kdykoli přede Dnem konečné splatnosti úvěru a bez zajištění dle Smlouvy o
úvěru č. 0429189459 a pověřuje starostu obce podpisem této úvěrové smlouvy.
116/Z/15 - schvaluje členům kontrolního a finančního výboru za práci v roce 2015 odměny ve
výši:
Kontrolní výbor
4.000,- Kč
Finanční výbor
5.400,- Kč
117/Z/15 - doplnění usnesení č. 37/Z/14 schválené dne 8.12.2014, které bude po doplnění znít
takto: Zastupitelstvo obce rozhodlo vyplácet odměny neuvolněným členům
zastupitelstva obce od 8.12.2014 s tím, že v případě jmenování členem nebo
předsedou komise při radě obce nebo výboru při zastupitelstvu obce budou
odměny vypláceny od dne jmenování.
Zastupitelstvo obce uděluje:
118/Z/15 - pamětní list panu Stanislavu Balíkovi st. za mnohaletou a přínosnou práci ve
prospěch obce Bludov.
Zastupitelstvo obce ruší:
119/Z/15 - usnesení č. 97/Z/15 ze dne 7.9.2015, kterým schválilo 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.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
120/Z/15 - starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bludov a obcí Dolní
Studénky o poskytnutí dotace na nákup 3 kusů kontejnerů na kovový drobný
odpad s následnou výpůjčkou.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
Zastupitelstvo obce ukládá:
121/Z/15 - radě obce, aby zajistila posouzení návrhu zastupitele Klimeše ve věci
„Zakladatelské listiny a statutu Nadace Karla staršího ze Žerotína“ právníkem
obce s tím, že pokud budou připomínky relevantní, mohou být na dalším jednání
zastupitelstva zapracovány do dnes schválené zakladatelské listiny.
Termín : 14.3.2016
zodpovídá: rada obce
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122/Z/15 - radě obce jednat se současným majitelem restaurace „Rosso“ o možnosti
odkoupení nemovitosti.
Termín : 14.3.2016
zodpovídá: rada obce

Zapisovatel: Ing. Zdeněk Kolínek

Ověřovatelé:

Ing. Jaroslav Balhar, v.r.

p. Jaroslav Čech, v.r.
Ing. Pavel Ston, v.r.
starosta obce

