Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016.

Zápis
z jednání zastupitelstva obce č. 2, které se konalo dne 10.12.2018
v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově
Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, MBA. (Bar), Prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (Bak),
Karel Bank (Ban), Mgr. Luděk Březina (Bř), Jaroslav Čech (Če),
Bc. Roman Holinka (Ho), Jaroslav Hudlík, DiS. (Hu), Mgr. Jakub Jelínek (Je),
Ing. Kateřina Juránková (Ju), Ing. Milan Klimeš (Kl), Jindřich Matěj (Ma),
Mgr. Karel Směšný (Sm), Ing. Pavel Ston (Sto), Bohuslav Strouhal (Str),
Ing. Josef Ťulpík (Ťu)
Nepřítomni:
Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Kontrola úkolů
Pamětní listy končícím zastupitelům za volební období 2014 - 2018
Zpráva o činnosti rady obce č. 01 za období od 11.09.2018 do 10.12.2018
Rozpočtové změny č.7, 8, 9 a 10 projednávané radou obce 11.9. - 10.12.2018
Rozpočtové provizorium na rok 2019
Závazné ukazatele pro schvalování rozpočtů obce ve volebním období 2018 2022
8. Obecně závazná vyhláška č.4/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů včetně stanovení poplatku a úlevy z poplatku v rámci
systému MESOH
9. Obecně závazná vyhláška č. 5/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška č.1/2002 řád veřejného pohřebiště ze dne 3.6.2002, schválení Řádu
veřejného pohřebiště obce Bludov
10. Majetkoprávní
a) Odkup pozemků (kupní smlouva trojstranná) od fyzických osob pro
obslužná zařízení k zajištění stavby silnice „I/44 Bludov – obchvat“ – II.
etapa odkupů
b) Žádost o odprodej pozemku p.č. 649/2 v k.ú. Bludov – žadatelé manželé H.
a K. H.
c) Žádost o změnu regulativ výstavby v uzavřené kupní smlouvě - žadatel
Ing. L. I.
11. Různé
a) Odměny členům finančního a kontrolního výboru za práci v roce 2018
b) Jmenování předsedů a členů finančního a kontrolního výboru 2018 – 2022
c) Začlenění uspořených financí z odměn zastupitelů za rok 2018 do návrhu
rozpočtu 2019
d) Schválení Dodatku č.3 Partnerské smlouvy pro projekt „Technologické centrum
ORP a elektronická spisová služba“

12. Diskuse
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Ad 1) Úvod
Zasedání zahájil starosta Ing. Pavel Ston. Konstatoval, že je přítomno 15 členů zastupitelstva
obce, které je schopno se usnášet.
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 Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Je
/

Kl Ban Hu
/
/
/

15

Jako ověřovatele zápisu starosta navrhl Ing. Jaroslava Balhara, MBA. a Bc. Romana Holinku.
Jelikož nebyly žádné jiné návrhy ani připomínky, dal starosta o tomto návrhu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Ing. Jaroslava
Balhara, MBA. a Bc. Romana Holinku.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
/
/
2
nehlasoval:
Vyhotovením zápisu starosta pověřil Ing. Zdeňka Kolínka, tajemníka obecního úřadu.
Ad 2) Kontrola úkolů
Starosta informoval přítomné o plnění úkolů z minulého zastupitelstva.
394/Z/18 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 95.000 Kč Spolku pro Kostelíček Božího Těla, z.s., IČ 07187149, se sídlem
Jana Žižky 144, Bludov na opravu varhan v Kostele Božího Těla.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
splněno
395/Z/18 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem 39 kupních smluv k vykoupení
pozemků v k.ú. a obci Bludov pro obslužná zařízení (infrastruktura) k zajištění stavby silnice
„I/44 Bludov – obchvat“.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
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splněno
396/Z/18 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o budoucí směnné smlouvě
č. 1056/0198/2018/BSS/LV10001 s Českou republikou, s právem hospodaření pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
splněno
397/Z/18 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji pozemku
p.č. 558/2 - zahrada o výměře 33 m2 v k.ú. a obci Bludov manželům L., bytem
Přerov.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
splněno
20/Z/18 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 2.750.000 Kč Sportovnímu klubu Bludov, z.s., IČ 22740112, se sídlem Jana
Žižky 195, Bludov na akci „Přístavba objektu šaten sportovního hřiště na parc. č. 1056
k.ú. a obci Bludov“.
Termín: ihned
odpovídá: starosta
splněno
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění úkolů.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Je
/

Kl Ban Hu
/
/
/
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Ad 3) Pamětní listy končícím zastupitelům za volební období 2014 - 2018
Komentář k danému 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 2014 - 2018. Ing. František Snášel pamětní list obdržel v roce 2010.
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 2014 – 2018:
Ing. Jiřímu Homolovi, Ing. Radku Březinovi, paní Šárce Dostálové.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Poté starosta obce osobně předal pamětní listy, za potlesku přítomných, bývalým zastupitelům
Ing. Jiřímu Homolovi a Ing. Radku Březinovi.
Po předání pamětních listů zastupitel Balík informoval, že pravidla pro udělování pamětních
listů je potřeba doladit. Navrhl uložit radě obce, aby připravila návrh aktualizace pravidel pro
udělování pamětních listů a ten předložila zastupitelstvu obce na jednání 11.3.2019.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce připravit návrh aktualizace pravidel pro
udělování pamětních listů a ten předložit na jednání zastupitelstva obce 11.3.2019
k projednání.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 4) Zpráva o činnosti rady obce č. 01 za období od 11.09.2018 do 10.12.2018
Zprávu přednesl místostarosta Ing. Josef Ťulpík.
Od posledního zasedání ZO, které se konalo 10.09.2018 se rada sešla celkem 3 x.
Z těchto zasedání RO jsou pořízeny zápisy č. 58, 59 a 01. Tyto zápisy obdrželi zastupitelé
obce.
Na těchto jednáních se RO zabývala především následujícím:
1. Kontrolou úkolů.
2. Hospodařením obce.
3. Rozpočtovými změnami.
4. Organizačními záležitostmi.
5. Majetkoprávními záležitostmi.
6. Záležitostmi VŽP.
7. Zprávami komisí obce.
8. Rozpočtovými změnami č. 7, 8, 9 a 10.
9. Rozpočtovým provizoriem na rok 2019.
10. Obsazením místa účetní obce.
11. Konkurzem na místo ředitelky MŠ.
12. Stanovením termínů konání RO a ZO na rok 2019.
13. Plánem zimní údržby.
14. OZV 4/2018 o místním poplatku za komunální odpad, náklady na svoz komunálního
odpadu 2018 a úlevami z poplatku
OZV 5/2018 o zrušení OZV 1/2002 řád veřejného pohřebiště a návrhem Řádu
veřejného pohřebiště.
15. Odměnami členům komisí, výborů, redakční rady Bludovanu a SPOZ.
Po přednesené zprávě místostarosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
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Diskuse:
p. Klimeš konstatoval, že rada obce nezřídila Komisi lázeňskou, která by se mohla zabývat i
cestovním ruchem. Doporučil rozdělení Komise kulturní, mládeže a sportu na dvě komise a
do náplně jedné z nich zahrnout lázeňství, školství a cestovní ruch.
p. Ťulpík reagoval, že lázeňská komise nefungovala tak, jak by měla především z důvodu
nejasné situace kolem lázní, pro jednání ve věcech lázeňských nebyl na druhé straně
jednoznačný partner. Zřízení komise je bezpředmětné. Komise kulturní, mládeže a sportu dle
jeho názoru fungovala dobře, doporučil nerozdělovat.
p. Klimeš sdělil, že mluvil hlavně o cestovním ruchu. Záběr Komise kulturní, mládeže a
sportu je dle jeho názoru velký, proto doporučil rozdělení na dvě komise a jedné z nich
přiřadit cestovní ruch.
p. Balík reagoval, že rozdělení komise už tu bylo a ukázalo se, že nemělo smysl, otázky
školství řeší školská rada, spíš by uvítal podněty, co komise dělá špatně, na cestovní ruch a
jeho propagaci má obec vedoucí kulturního domu s informačním střediskem, pro jejichž
funkci je důležitý vztah vedoucí kulturního domu s radou obce. Doporučil komisi
nerozdělovat.
p. Ston doporučil komisi nerozdělovat, raději zřídit samostatnou Komisi cestovního ruchu,
která by se mohla zabývat i lázeňstvím. Konstatoval, že spolupráce mezi obcí a lázněmi je
v současné době na dobré úrovni.
p. Klimeš reagoval, že plnohodnotná náplň pro Komisi cestovního ruchu se bude hledat těžko,
proto doporučil rozdělení Komise kulturní, mládeže a sportu na dvě a jedné z nich přidělit
cestovní ruch.
p. Balhar informoval, že věci týkající se lázeňství řešili především Komise stavební a Komise
kulturní mládeže a sportu. Doporučil lázeňskou komisi nezřizovat.
p. Balík doplnil, že kulturu v obci nezajišťuje jen kulturní dům, ale i další subjekty, spolky.
V této oblasti je důležitá spolupráce vedoucí kulturního domu s radou obce, kde by vedoucí
kulturního domu měla hrát především roli koordinátora kulturních akcí v obci. Velkou část
činnosti komise zabírají záležitosti veřejného pořádku.
Z diskuse vzešlo doporučení pro radu obce zabývat se případným zřízením Komise
cestovního ruchu.
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 od 11.09.2018
do 10.12.2018.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Ad 5) Rozpočtové změny č.7, 8, 9 a 10 projednávané radou obce 11.9. - 10.12.2018
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce jsou předloženy:
- na vědomí rozpočtové změny č.7 dle přílohy schválené radou obce 24.9.2018,
které řeší zaúčtování průtokové účelové neinvestiční dotace určené mateřské
škole na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání a rozpočtové změny č.8 a 9 dle příloh schválených radou obce
22.10.2018 a 28.11.2018, které řeší změny příjmů a výdajů v rámci paragrafů.
-

ke schválení rozpočtové změny č. 10 dle přílohy projednané radou obce
28.11.2018, které řeší změny výdajů mezi paragrafy

přílohy: tabulky rozpočtových změn č.7, 8, 9 a 10

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 7, 8 a 9 dle přílohy.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 10 dle přílohy.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Je
/

Kl Ban Hu
/
/
/

15

15

Ad 6) Rozpočtové provizorium na rok 2019
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce návrh, aby se do schválení rozpočtu obce na rok
2019, 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 2019.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření obce
a návrh rady obce, aby se hospodaření obce v roce 2019 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 2019.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
/
1
nehlasoval:
Ad 7) Závazné ukazatele pro schvalování rozpočtů obce ve volebním období 2018 - 2022
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Rada obce projednala a doporučuje zastupitelstvu obce stanovit paragraf (ODPA) jako
závazné ukazatele pro schvalování rozpočtů volebního období 2018 - 2022 a pro stanovení
kompetencí při posuzování rozpočtových změn.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce zmocnit radu obce ke schvalování rozpočtových
změn týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Olomouckého kraje, ze
strukturálních fondů EU, dále ke schvalování rozpočtových změn v rámci paragrafu a ke
schvalování rozpočtových změn v závazných ukazatelích v případě nutnosti na konci roku.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce uložit radě obce informovat pravidelně
zastupitelstvo obce o schválených rozpočtových změnách.
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 2018 - 2022.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce ke schvalování rozpočtových změn týkajících se
účelových dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Olomouckého kraje, ze strukturálních
fondů EU, dále ke schvalování rozpočtových změn v rámci paragrafu a ke schvalování
rozpočtových změn v závazných ukazatelích v případě nutnosti na konci roku.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Zastupitelstvo obce ukládá radě obce informovat pravidelně zastupitelstvo obce o
schválených rozpočtových změnách.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

15

Ad 8) Obecně závazná vyhláška č.4/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů včetně stanovení poplatku a úlevy z poplatku v rámci systému MESOH
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Rada obce dne 28.11.2018 projednala přehled výdajů na svoz komunálního odpadu a
předkládá zastupitelstvu obce ke schválení návrh poplatku v roce 2019, úlevy z poplatku
stanovením hodnoty EKO bodu a návrh OZV č.4/2018.
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 umožňuj e max. 250,- Kč)
a z částky 250,- Kč za kalendářní rok (zákon umožňuje max. 750,- Kč), stanovené na základě
skutečných nákladů roku předcházejícího roku schválení nové OZV o místním poplatku za
komunální odpad.
výdaje
příjmy
skutečné výdaje 2011
1 996 727 273 472
skutečné výdaje 2012
1 804 037 313 331
skutečné výdaje 2013
1 722 045 316 388
skutečné výdaje 2014
1 809 853
288 075
skutečné výdaje 2015
1 833 809
269 275
skutečné výdaje 2016 1 845 530
339 119
skutečné výdaje 2017 1 876 859
24 162
předpok. výdaje 2018 1 964 472
101 948

výdaje celkem
1 723 255
1 490 706
1 405 657
1 515 784
1 564 534
1 506 411
1 852 697
1 862 524

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
496,3101+42=3143
479,3067+42=3109
595,3050+42=3092
602,-

Důvodem zvýšení srovnatelných výdajů v roce 2018 s rokem 2017 je skutečnost, že obec
od roku 2018 přešla z paušální platby za sběr a likvidaci odpadů na skutečné náklady.
Paušální platba byla svozovou firmou vypočtena v roce 2011, nebyla nikdy
aktualizována. Během sedmi let došlo k výrazné změně množství svážených odpadů.
Zároveň došlo od roku 2018 k 10 % nárůstu cen za veškeré služby ze strany svozové
firmy.
Příjmy v roce 2017 byly poníženy z důvodu použití peněz na pokrytí úlev z poplatku pro
třídící občany v rámci systému MESOH.
V roce 2019 nejsou plánovány žádné nové svozy, takže nedojde k vyššímu nárůstu nákladů.
Naopak obec Bludov dostane větší částku za vyseparované odpady od obalové společnosti
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EKO-KOM, kdy od roku 2019 budou uváděny skutečné náklady na svozy separovaných
odpadů.
Navrhovaná nová částka poplatku 595,- je pro občany spravedlivá. Občan, který třídit
nebude, zaplatí skutečné náklady za svoz odpadů. Větší část příjmů od obalové společnosti
EKO-KOM za vyseparované využitelné odpady budou každoročně používány na pokrytí úlev
z poplatku pro třídící občany v rámci systému MESOH.
V rámci systému MESOH je zapotřebí také stanovit hodnotu EKO bodu v OZV o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Aby byl systém MESOH motivační pro občany, navrhuje
se stanovit hodnota EKO bodu na částku 11,- za 1 EKO bod (v roce 2018 bylo v obci
Bludov nasbíráno celkem 34 811 EKO bodů. Celkový výdaj je tedy 382 921,-. Tato částka
byla odečtena ze vzniklých příjmů.
Sazba poplatku a výše úlev vycházející z hodnoty 1 ks EKO bodu jsou zapracovány v návrhu
nové OZV č.4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č.3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 11.12.2017.
Rada obce danou věc projednala a předkládá zastupitelstvu obce ke schválení.
Příloha: návrh OZV č.4/2018

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Juránková se zamyslela, jestli MESOH není diskriminační vůči těm, kteří třídí, ale do
systému se nezapojili (nemají všichni přístup elektronicky komunikovat).
p. Ston reagoval, že osvěta byla více než dostačující.
p. Holinková J. doplnila, že všichni měli možnost se zapojit. Bylo prezentováno, že v případě
problémů je nápomocna referentka životního prostředí, která má likvidaci odpadů na starosti.
p. Balík se dotázal, jestli došlo tříděním k poklesu produkce neseparovaných odpadů. Pokud
ano, doporučil zveřejnit v Bludovanu vyhodnocení likvidace odpadů v obci za rok 2018.
p. Ston odpověděl, že ano.
p. Klimeš doporučil zaměřit se na likvidaci bioodpadu, na kontrolu jeho vážení. Bioodpad
tvoří největší podíl na odpadech. Oprášil doporučení na zřízení sběrného dvora a dotázal se,
jestli do ekonomiky likvidace odpadů byly zahrnuty výdaje na zavedení motivačního systému,
příp. v jaké výši.
p. Ston odpověděl, že výdaje činily zhruba 100.000,- Kč.
p. Klimeš oprášil doporučení na úlevy pro děti a seniory.
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p. Ston informoval, že rada obce se zabývala otázkou příp. motivace občanů likvidovat
bioodpad kompostováním. To s sebou nese nepříjemnosti jako příp. zápach, vyšší výskyt
hmyzu. Systém je v současnosti nastaven na likvidaci bioodpadu svozem.
p.Kotrlý informoval, že již jednou požadoval řešení pro svážení odpadu z úzkých ulic.
p. Balík reagoval, jestli by nebyla možnost svážet tento odpad Obecními lesy Bludov s.r.o.
p. Ston odpověděl, že zkusí projednat.
p. Klimeš se dotázal, jaká byla v roce 2017 úspěšnost výběru poplatku za svoz komunálního
odpadu.
p. Ston odpověděl, že se vybralo určitě více než 80%., pokud nezaplatí do konce roku, je
řešeno.
Pozn.( skutečnost 2017 - 98% ).
p. Bank informoval o problematickém parkování aut na místních komunikacích, které brání
svozu odpadu, zimní údržbě, průjezdu hasičů. Doporučil v této věci upozornit občany
v místním rozhlasu, příp. článkem v dalším čísle Bludovanu.
p. Ston reagoval, že je k zamyšlení, jestli nezavést nějaký systém platby poplatku za
parkování na místních komunikacích.
p. Čech doplnil, aby tak byly řešeny především kritická místa v obci.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rady obce stanovit 2. částku místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve výši 395,- Kč/os/rok, tj. celý místní poplatek na 595,- Kč/os/rok.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
/
1
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rady obce stanovit hodnotu 1 ks EKO bodu na
částku 11,- Kč.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
/
nehlasoval:

14
1
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Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.3/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ze dne 11.12.2017.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 9) Obecně závazná vyhláška č. 5/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č.1/2002 řád veřejného pohřebiště ze dne 3.6.2002, schválení Řádu veřejného
pohřebiště obce Bludov
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Dne 3.6.2002 zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2002 řád
veřejného pohřebiště, která upravovala provoz veřejného pohřebiště v obci Bludov.
Tato obecně závazná vyhláška č.1/2002 řád veřejného pohřebiště byla v minulosti vydána bez
zmocnění v zákoně a v současné době je v rozporu se zákonem. Řád veřejného pohřebiště
vydávaný obcí není právním předpisem, a nemá tedy veřejnoprávní povahu. Provozní řády
veřejných pohřebišť nelze vydávat formou OZV. Pro veřejná pohřebiště je stanovena
povinnost provozovatele vydat řád veřejného pohřebiště v ustanovení § 19 zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o pohřebnictví“) formou jiného opatření orgánu obce. Zákon o pohřebnictví
nestanovuje, který orgán obce je oprávněn řád veřejného pohřebiště vydat. Podle ustanovení
§ 84 ve spojení s ustanovením § 102 zákona o obcích je k vydání řádu veřejného pohřebiště
oprávněna rada obce, případně zastupitelstvo obce, pokud si tuto pravomoc vyhradí podle
ustanovení § 102 odst. 3 zákona o obcích. Před projednáním orgány obce byl nutný souhlas
příslušného krajského úřadu.
Rada obce projednala 23.5.2018 návrh obecně závazné vyhlášky č.2/2018, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška č.1/2002 řád veřejného pohřebiště ze dne 3.6.2002 a návrh OZV
předložila na jednání zastupitelstva obce dne 11.6.2018 ke schválení.
Na jednání zastupitelstva obce 11.6.2018 byla schválena usnesení:
- č. 370/Z/18, kterým zastupitelstvo obce neschválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.1/2002 řád veřejného
pohřebiště ze dne 3.6.2002 a
- č.371/Z/18, kterým si zastupitelstvo obce vyhradilo v souladu s § 102 odst. 3 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích pravomoc schvalování Řádu veřejného pohřebiště obce
Bludov.
Výsledkem jednání zastupitelstva obce bylo to, že zůstala v platnosti stávající OZV č.1/2002
řád veřejného pohřebiště s tím, že návrh této vyhlášky a návrh nového Řádu veřejného
pohřebiště budou předloženy na jednání nově zvoleného zastupitelstva obce 10.12.2018.
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Radě obce byl v souladu s výše schváleným usnesením předložen k projednání a na vědomí
Řád veřejného pohřebiště obce Bludov, který bude společně s opakovaným návrhem OZV
č.5/2018 o zrušení Obecně závazné vyhlášky č.1/2002 řádu veřejného pohřebiště ze dne
3.6.2002 předložen zastupitelstvu obce ke schválení na jednání dne 10.12.2018.
Pro zopakování uvádíme, že tento řád byl zpracován na výzvu Krajského úřadu Olomouckého
kraje (KÚ OK) neboť od 1.9.2017 platí novela zákona o pohřebnictví (z.č. 256/2001 Sb.) a
také byla krajským hygienikem prodloužena tlecí doba na 30 let. Zpracovaný nový řád
pohřebiště byl odsouhlasen krajským úřadem, proto nic nebrání jeho vydání. V září 2018 byla
Obec Bludov vyzvána KÚ OK k předložení zrušovací OZV a nového Řádu veřejného
pohřebiště. KÚ OK bylo sděleno, že vše bude předloženo na prosincovém jednání
zastupitelstva obce k projednání a schválení.
Rada obce danou věc projednala 28.11.2018 a doporučila zastupitelstvu obce návrhy OZV a
Řádu veřejného pohřebiště schválit.
Přílohy: OZV č. 5/2018
Návrh nového Řádu veřejného pohřebiště obce Bludov
Souhlas KÚ OK s provozováním pohřebiště
Stanovisko KHS k tlecí době

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Balík doporučil uveřejnit v Bludovanu článek vysvětlující problematiku schváleného Řádu
veřejného pohřebiště s důrazem na termín nabytí účinnosti, prodloužení tlecí doby, možnost
prohloubeného pohřbívání, dobu nájemní smlouvy, možnosti platby rozdělené na více splátek
atd.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška č.1/2002 řád veřejného pohřebiště ze dne 3.6.2002.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Bludov.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Kl Ban Hu
/
/
/

15

15
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Ad 10) Majetkoprávní
a) Odkup pozemků (kupní smlouva trojstranná) od fyzických osob pro obslužná
zařízení k zajištění stavby silnice „I/44 Bludov – obchvat“ – II. etapa odkupů
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Dopravoprojekt Brno a. s., který pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou
organizaci /dále už jen ŘSD/ zpracovává projekt obchvatu Bludova, předložil obci k
projednání a schválení dalších 13 trojstranných kupních smluv. Jedná se opět o vykoupení
pozemků od fyzických osob pro infrastrukturu obchvatu (propustky, zelené pásy pro přístupy,
osvětlení, chodníky). S Dopravoprojektem Brno je dohodnuto, že ke schválení odkupů
pozemků, budou obci vždy předloženy pouze pozemky bez zástav, dluhů či exekucí.
K výmazu těchto práv dochází postupně, proto budou odkupy pozemků předloženy ke
schválení v několika etapách.
Předložené pozemky k odkupu jsou bez právních vad (ověřeno dle výpisů z katastru
nemovitostí).
Pro nové zastupitele uvádíme stručné informace o odkupu těchto pozemků:
Pro Ředitelství silnic a dálnic ČR /dále už jen ŘSD/ zpracovává projekt obchvatu Bludova
společnost Dopravoprojekt Brno a. s.. Formou trojstranných kupních smluv vykoupí investor
stavby-ŘSD přímo pro obec potřebné pozemky od fyzických osob. Jedná se o pozemky pro
obslužná zařízení k zajištění stavby silnice „I/44 Bludov – obchvat“, např. propustky, zelené
pásy pro přístupy, osvětlení, chodníky. Tato obslužná zařízení a pozemky budou majetkem
obce. Při odkupech pozemků bude veškeré náklady hradit investor stavby ŘSD, uzavírání
smluv a vklady do katastru nemovitostí budou zcela v režii Dopravoprojektu Brno.
Podle sdělení Dopravoprojektu Brno se bude jednat cca o 61 vlastníků. Obci budou ke
schválení předloženy vždy jen ty smlouvy, u kterých bude pozemek bez zástav, dluhů či
exekucí. V zastupitelstvu obce dne 10.9.2018 došlo již ke schválení odkupu pozemků od 39
vlastníků – I. etapa odkupů.
Do smluv je možné nahlédnou na OÚ, kancelář č. 1.
Rada obce na svém zasedání dne 28.11.2018 schválila záměr odkupu těchto pozemků pro
obslužná zařízení (infrastruktura) k zajištění stavby silnice „I/44 Bludov – obchvat“ od 13
vlastníků a předkládá tento bod zastupitelstvu obce k projednání a schválení.
Příloha: schválený návrh kupní smlouvy trojstranné

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. F. se dotázal, proč se jednání zastupitelstva v této věci nezúčastnili zástupci Ředitelství
silnic a dálnic Olomouc, jak se bude řešit pozemek, který spadne do dědického řízení.
p. Ston odpověděl, že obdržel email, ve kterém se zástupci Ředitelství silnic a dálnic Olomouc
z vážných provozních důvodů omluvili a doplnil, že pozemek, který spadne do dědického
řízení, se bude muset vyřešit tak jako jiné pozemky, i když doba vyřešení bude delší.
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Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků, na kterých budou obslužná zařízení
(infrastruktura) k zajištění stavby silnice „I/44 Bludov – obchvat“ od níže uvedených 13
vlastníků s tím, že tyto pozemky budou do majetku Obce Bludov, IČ 00302368
vykoupeny prostřednictvím investora stavby - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, IČ65993390, veškeré náklady spojené s výkupem a s převzetím
pozemků bude hradit investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace:
1) Manželé M. a M. Š., oba bytem Bludov, pozemky p.č. 2880/71, 2880/99 v k.ú. a obci
Bludov na listu vlastnictví č. 599, číslo smlouvy 1056/0207/2018/KS/LV599
2) B. A., bytem Zábřeh, podíl ½ na pozemku p.č. 2880/35 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 923, číslo smlouvy 1056/0201/2018/KS/LV923
3) P. H., bytem Bludov, podíl ½ na pozemku p.č. 2880/35 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 923, číslo smlouvy 1056/0202/2018/KS/LV923
4) Z. K., bytem Sudkov, pozemky p.č. 2846/44, 2846/128 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 988, číslo smlouvy 1056/0378/2018/KS/LV988
5) M. S., bytem Sudkov, pozemek p.č. 3009/76 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
1096, číslo smlouvy 1056/0308/2018/KS/LV1096
6) L. S., bytem Bludov, pozemek p.č. 2880/34 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
1199, číslo smlouvy 1056/0209/2018/KS/LV1199
7) J. S., bytem Bludov, pozemek p.č. 2880/22 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
1956, číslo smlouvy 1056/0305/2018/KS/LV1956
8) M. N., bytem Sudkov, pozemek p.č. 3009/59 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
2006, číslo smlouvy 1056/0208/2018/KS/LV2006
9) K. P., bytem Rapotín, pozemek p.č. 2850/8 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
2285, číslo smlouvy 1056/0329/2018/KS/LV2285
10) J. D., bytem Bludov, podíl 1/6 na pozemcích p.č. 2880/140, 2880/141 v k.ú. a obci
Bludov na listu vlastnictví č. 1534, číslo smlouvy 1056/0380/2018/KS/LV1534
11) F. K., bytem Bludov, podíl 1/2 na pozemcích p.č. 2880/140, 2880/141 v k.ú. a obci
Bludov na listu vlastnictví č. 1534, číslo smlouvy 1056/0379/2018/KS/LV1534
12) J. K., bytem Zlín, podíl 1/6 na pozemcích p.č. 2880/140, 2880/141 v k.ú. a obci
Bludov na listu vlastnictví č. 1534, číslo smlouvy 1056/0381/2018/KS/LV1534
13) P. K., bytem Bludov, podíl 1/6 na pozemcích p.č. 2880/140, 2880/141 v k.ú. a obci
Bludov na listu vlastnictví č. 1534, číslo smlouvy 1056/0382/2018/KS/LV1534.
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Hlasováno: Str Bak Bř
pro:
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ju Ma Ho Ťu
/
/
/
/

St
/

Če Bar Sm
/
/
/

Je
/

Kl Ban Hu
/
/
/

15

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem 13 kupních smluv k vykoupení
pozemků v k.ú. a obci Bludov pro obslužná zařízení (infrastruktura) k zajištění stavby
silnice „I/44 Bludov – obchvat“.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
b) Žádost o odprodej pozemku p.č. 649/2 v k.ú. Bludov - žadatelé manželé H. a K. H.
Komentář k danému bodu přednesl místostarosta.
Manželé H. a K. H. si podali žádost o odprodej pozemku p.č. 649/2 – ostatní plocha o výměře
24 m2 v k.ú. a obci Bludov. Pozemek tvoří zaplocenou předzahrádku a vstup u jejich domu
č.p. 243.
Pozemky kolem domů vedené jako komunikace, ostatní plochy, zastavěná nádvoří- obec
prodávala za cenu od 76 do 100 Kč/m2. Pozemky, které nejsou vedeny jako komunikace,
ostatní plochy, zastavěná nádvoří - obec prodávala za cenu od 20 do 50 Kč/m2, pozemek
vedený a užívaný jako zahrada prodávala obec za cenu 100 Kč/m2.
V inventuře pozemků je pozemek ohodnocen cenou 25,60 Kč/m2.
Prodej pozemku je osvobozen od DPH.
Stanovisko stavební komise:
Stavební komise v roce 2016 posuzovala využitelnost neoprávněně užívaných pozemků
v ulici Ztracená. K zaplocenému pozemku p.č. 649/2 se vyjádřila takto – pozemek navazující
na vstup do domu, z hlediska bezpečnosti se doporučuje přiřadit pozemek k domu č.p. 243,
možnost prodeje pozemku.
Stanovisko komise životního prostředí:
Komise ŽP nemá k odprodeji pozemku p. č. 649/2 v k. ú. Bludov manželům H., bytem
Bludov, žádných námitek a s odprodejem souhlasí.
Rada obce žádost projednala na svém zasedání dne 24.9.2018 a svým usnesením č. 1621/R/18
schválila záměr prodat pozemek. Rada obce doporučuje cenu 100 Kč/m2 s tím, že náklady
spojené s odprodejem pozemku si budou hradit kupující a předkládá záměr zastupitelstvu
obce k projednání.
Záměr o prodeji pozemku byl zveřejněn na úřední desce v době od 5.10. do 1.11.2018, ke
zveřejněnému záměru nepřišla v době zveřejnění žádná žádost nebo připomínka.
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Žadatelé s podmínkami prodeje souhlasí.
Přílohy: mapka se zákresem pozemku + fotografie pozemku

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 649/2 – ostatní plocha o výměře 24
m2 v k.ú. a obci Bludov do společného jmění manželům H. a K. H., oba bytem Bludov za
cenu 100 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s odprodejem pozemku půjdou na vrub
kupujících.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji pozemku
p.č. 649/2 – ostatní plocha o výměře 24 m2 v k.ú. a obci Bludov manželům H. a K. H.,
oba bytem Bludov.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

c) Žádost o změnu regulativ výstavby v uzavřené kupní smlouvě - žadatel Ing. L. I.
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Ing. L. I. v roce 2015 koupil od obce pozemek p.č. 1314/6 o výměře 1171 m2 pro výstavbu
RD (jedná se o pozemek při ulici Nádražní směrem na Sudkov, obec tam k prodeji měla 3
pozemky, v letošním roce se prodal poslední pozemek).
Prodej výše uvedeného pozemku byl uskutečněn na základě řádně zveřejněného záměru o
prodeji pozemku. V záměru o prodeji pozemku obec také uvedla regulativa výstavby, která
jsou daná na základě objemové a výškové regulace dle platného Územního plánu obce Bludov
a na základě dokumentace k územnímu řízení výstavby vypracované Ing. arch. Františkem
Dvořákem v lednu 2013. Jedná se o tyto regulativa výstavby:
a) pozemek je situován s výjezdem na krajskou silnici a má svůj samostatný sjezd;
b) v místě stavby musí být pozemek navýšen o cca 70 cm, do západní části je možné pozemek
terasovitě snižovat;
c) podmínkou pro napojení vody a elektřiny je provedení protlaku pod krajskou komunikací,
splašková kanalizace bude napojena překopem s podmínkou uvedení povrchů do původního
stavu, plyn je veden po straně stavebního místa;
d) dům bude situován štítem k silnici nebo i okapovou stranou k silnici;
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e) stavebník musí dodržet stanovené odstupy od sousedních pozemků včetně stavební čáry,
která je stanovená 8 m od hranice pozemku silnice, a to z důvodu uložení stávajících sítí plynu
a vzdušného vedení VN;
f) předepsaná max. šíře domu je 11 m, délka libovolná;
g) přípustná podlažnost je: 1NP + podkroví (v tomto případě bude zastřešení sedlovou nebo
valbovou střechou) nebo 2NP (v tomto případě bude zastřešení rovnou střechou), nepřípustná
je stavba přízemní bez podkroví - bungalovu nebo 2NP + podkroví.
Ing. L. I. byl při prodeji pozemku s tímto seznámen a podpisem kupní smlouvy potvrdil obci,
že stavbu RD provede na pozemku v souladu s danými regulativy výstavby.
Nyní se Ing. L. I. obrací na obec s žádostí o úpravu uzavřené kupní smlouvy, tj. aby se
z daných regulativ vypustil bod „f) předepsaná max. šíře domu je 11 m, délka libovolná“
s tím, že ostatní regulativa výstavby dodrží.
Ve své žádosti uvádí, že k pozemku od obce koupil i sousední pozemky po levé straně p.č.
1314/20 a 2920/84, celková plocha jeho pozemků je tak 3817 m2. Při zpracování
architektonické studie RD již architekt Ing. arch. Ivo Skoumal vycházel z nové situace a
nových vstupních podmínek, daných podstatně širší stavební parcelou, než pro kterou byly
koncipovány původní regulační podmínky. Kdy širší parcela umožňuje mimo půdorys
hlavního domu umístit prostory parkovacího přístřešku pro 2 vozidla a skladovací zázemí.
Budova obytného domu bude splňovat předepsanou maximální šířku domu, pouze boční
přízemní křídlo zázemí domu, které je z provozního hlediska přiřazeno k severnímu průčelí,
zvětší celkovou šířku objektu.
Podle předepsaných regulativ zůstanou dodrženy všechny ostatní parametry, tj. situování
domu,
stavební
čára,
odstupy
od
sousedních
parcel,
podlažnost.
Architektonickou studii RD projednal Ing. Indra s autorem zastavovací studie a regulativ Ing.
arch. Františkem Dvořákem, který vzhledem ke zvětšené šířce celé stavební parcely nemá
námitek. Ve svém vyjádření Ing. arch. Dvořák uvádí, že navržené řešení není v rozporu se
schválenou studií. Ing. L. I. dále doložil souhlas i majitele sousedního pozemku pana Š., který
souhlasí s projektem domu.
Rada obce výše uvedenou žádost projednala na svém zasedání dne 28.11.2018 a svým
usnesením doporučuje zastupitelstvu obce, aby se vyhovělo žádosti Ing. L. I. a došlo ke
změně uzavřené kupní smlouvy, tj. uzavřením dodatku k této smlouvě, kdy dodatkem dojde
k vypuštění bodu „f) předepsaná max. šíře domu je 11 m, délka libovolná“, v článku V. kupní
smlouvy, která byla dne 17.6.2015 uzavřena mezi Obcí Bludov (jako prodávající) a L. I. (jako
kupující) a předkládá toto doporučení zastupitelstvu obce k projednání.
Příloha: uzavřená kupní smlouva, žádost o změnu regulativ, Zdůvodnění odlišnosti oproti původním regulačním
podmínkám od Ing. arch. Ivo Skoumala, Stanovisko k výstavbě od Ing. arch. Františka Dvořáka

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.

Diskuse:
p. Klimeš se zamyslel nad tím, jestli bod vypustit dle návrhu nebo schválit jiné omezení –
jinou šířku.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje změnu uzavřené kupní smlouvy, tj. uzavření dodatku č. 1
k této smlouvě, kdy dodatkem dojde k vypuštění bodu „f) předepsaná max. šíře domu je
11 m, délka libovolná“, v článku V. kupní smlouvy, která byla dne 17.6.2015 uzavřena
mezi Obcí Bludov (jako prodávající) a L. I., bytem Bludov (jako kupující) s tím, že
ostatní ujednání smlouvy zůstanou beze změny.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě,
která byla dne 17.6.2015 uzavřena mezi Obcí Bludov (jako prodávající) a L. I. (jako
kupující).
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ad 11) Různé
a) Odměny členům finančního a kontrolního výboru za práci v roce 2018
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Rada obce na svém jednání 28.11.2018 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 předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.

Diskuse:
p. Balík se dotázal, kdo odměny rozdělí.
p. Ston odpověděl, že předsedové z volebního období 2014 - 2018.
Jelikož nebyly žádné další 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
2018 odměny ve výši: Kontrolní výbor
4.400,- Kč
Finanční výbor
4.000,- Kč
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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b) Jmenování předsedů a členů finančního a kontrolního výboru 2018 - 2022
Komentář k danému 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.
Starosta přednesl návrh kandidátů do kontrolního a finančního výboru s tím, že rada obce
rozhodla nabídnout obsazení funkcí předsedů výborů hnutí ANO 2011.
Kontrolní výbor:
Marcela Březinová, MVDr. Pavel Jílek, Lubomír Znoj, Zdeňka Musílková
Finanční výbor:
Ing. Jiří Homola, Vladislava Dostálová, Ing. Jiří Juránek, Petr Švéda, Ing. Kateřina
Juránková
Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k doplnění návrhů.
p. Bank navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Milana Klimeše.
Jelikož nebyly další návrhy, dal starosta o návrhu složení kontrolního výboru hlasovat.
Zastupitelstvo obce jmenuje Ing. Milana Klimeše předsedou kontrolního výboru a
p. Marcelu Březinovou, MVDr. Pavla Jílka, p. Lubomíra Znoje a p. Zdeňku Musílkovou
členy kontrolního výboru pro volební období 2018 - 2022.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
p. Balík doporučil jmenovat předsedu finančního výboru ne z řad ODS, která má většinu
v zastupitelstvu.
Poté si vzali zástupci hnutí ANO 2011 pět minut na rozmyšlenou a přišli s návrhem obsadit
funkci předsedy kontrolního výboru Jaroslavem Hudlíkem, DiS. ( bude nutno revokovat
schválené usnesení). Návrh starosty na složení finančního výboru doplnili o návrh Ing. Milana
Klimeše na předsedu finančního výboru a Karla Banka za člena finančního výboru.
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Jelikož nebyly další návrhy, dal starosta hlasovat o revokaci schváleného usnesení a poté o
původním návrhu složení kontrolního a finančního výboru doplněném o návrh zástupců hnutí
ANO 2011.
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení, kterým schválilo Ing. Milana Klimeše předsedou
kontrolního výboru a p. Marcelu Březinovou, MVDr. Pavla Jílka, p. Lubomíra Znoje a
p. Zdeňku Musílkovou členy kontrolního výboru pro volební období 2018 – 2022.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce jmenuje p. Jaroslava Hudlíka, DiS. předsedou kontrolního výboru a
p. Marcelu Březinovou, MVDr. Pavla Jílka, p. Lubomíra Znoje a p. Zdeňku Musílkovou
členy kontrolního výboru pro volební období 2018 – 2022.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
1
/
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce jmenuje Ing. Milana Klimeše předsedou finančního výboru a
p. Vladislavu Dostálovou, Ing. Jiřího Juránka, p. Petra Švédu, Ing. Kateřinu
Juránkovou, Ing. Jiřího Homolu a p. Karla Banka členy finančního výboru pro volební
období 2018 – 2022.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
c) Začlenění uspořených financí z odměn zastupitelů za rok 2018 do návrhu
rozpočtu 2019
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce 31.10.2018 zastupitelé schválili pro období 2018
– 2022 funkční odměny ve výši 33 % z max. stanovené výše dle přílohy nařízení vlády č.
318/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Schválení předcházela diskuse, kterou inicioval zastupitel Balhar s návrhem, aby ušetřené
finance byly začleněny do návrhu rozpočtu 2019 do položky 4341 ostatní sociální péče na
pomoc postiženým dětem, lidem na vozíku …..
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Diskusi k tomuto návrhu, které se postupně účastnili další zastupitelé: Ston, Balík, Klimeš,
Březina, ukončil zastupitel Balík, který navrhl o využití ušetřených financí nerozhodovat na
ustavujícím zastupitelstvu, ale vrátit se k dané věci na dalším jednání zastupitelstva obce
10.12.2018. Na tomto návrhu se všichni zastupitelé shodli.
Ušetřené finance za rok 2018: cca 471.000,- Kč
Přílohy: tabulky 1 – 10/2018, 11 - 12/2018

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Balhar zopakoval návrh z ustavujícího zastupitelstva obce začlenit ušetřené finance
z funkčních požitků zastupitelů do položky 4341 ostatní sociální péče na pomoc postiženým
dětem, lidem na vozíku, atd. do návrhu rozpočtu na rok 2019 s tím, že rada obce by připravila
i návrh, komu ušetřené finance na základě žádosti přidělit.
p. Klimeš přednesl výši odměn zastupitelů okolních obcí a doporučil ponechat na rozhodnutí
každého zastupitele, na co ušetřené finance použije.
p. Březina doporučil také ponechat rozhodnutí o použití ušetřených financí na každém
zastupiteli.
p. Balík podpořil návrh p. Balhara na ustavujícím zastupitelstvu pro rok 2019. Od roku 2020
však doporučuje ušetřené finance začlenit do dotačního programu obce.
p. Matěj doporučuje schválit návrh p. Balhara. Informoval, že ponechání použití ušetřených
financí na každém zastupiteli už tady v minulosti bylo, ale neosvědčilo se.
p. Balhar podpořil návrh p. Balíka od roku 2020 ušetřené finance začlenit do dotačního
programu obce.
p. Balík navrhl uložit radě obce, aby výši ušetřené částky zhodnotila a tuto částku nebo její
část zohlednila do návrhu rozpočtu obce na rok 2019. Sdělil, že na jednání rady obce o návrhu
Dotačního programu obce na rok 2020 připraví návrh, ve kterém se pokusí zohlednit ušetřené
finance z funkčních požitků.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce, aby v přiměřené výši zohlednila ušetřené finance
z funkčních odměn zastupitelů za rok 2018 do návrhu rozpočtu obce na rok 2019 do
položky 4341 ostatní sociální péče.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
10
proti:
/
/
/
3
zdržel se:
/
/
2
nehlasoval:
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d) Schválení Dodatku č.3 Partnerské smlouvy pro projekt „Technologické centrum
ORP a elektronická spisová služba“
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Rada obce na svém jednání 22.10.2018 projednala a předkládá zastupitelstvu obce ke
schválení návrh Dodatku č.3 Partnerské smlouvy pro projekt „Technologické centrum ORP
a elektronická spisová služba“, jejímž předmětem je prodloužení platnosti smlouvy do
31.12.2019.
Dle této partnerské smlouvy schválené zastupitelstvem obce dne 6.9.2010 je Obec Bludov
partnerem projektu, díky kterému se obec stala součástí elektronického systému, který
zastřešuje Město Šumperk a kterého se účastní většina obcí. Předmětem smlouvy je zřízení a
provoz technologického centra včetně zajištění povinných služeb a dále pořízení, provoz
elektronické spisové služby Města Šumperk a spisové služby Obce Bludov. Začlenění do
tohoto systému obcím umožňuje dostát narůstajícím povinnostem pro obce ze zákona
vyplývající.
K této smlouvě byly zastupitelstvem obce schváleny Dodatek č.1 dne 12.9.2011, kterým byla
platnost smlouvy stanovena do 31.12.2016 a Dodatek č.2 dne 12.12.2016, kterým byla
platnost smlouvy prodloužena do 31.12.2018.
(Pozn. TC ORP pro obec - SSL, evidence obyvatel, vlastní server a licence, aktualizace,
zálohování,)
Přílohy: Partnerská smlouva TC ORP
Návrh Dodatku č.3 k partnerské smlouvě

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.3 Partnerské smlouvy pro projekt
„Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“ mezi Městem Šumperk a
Obcí Bludov.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č.3 Partnerské smlouvy
pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“ mezi Městem
Šumperk a Obcí Bludov.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Ad 12) Diskuse
Po vyčerpání oficiálního programu jednání zastupitelstva starosta vyzval přítomné
k všeobecné diskusi.
Diskuse:
p. K. upozornil, že je potřeba zkontrolovat znění usnesení, která byla schválena v předchozím
volebním období, ve věci stanovení zástupce obce např. při řádných i mimořádných valných
hromadách společností, ve kterých má obec majetkový podíl, ve sdruženích, spolcích.
p. D. se dotázal, proč se netřídí odpad na hřbitově. Je tam dost plastu i bioodpadu.
Starosta odpověděl, že danou věc zkonzultuje s referentkou životního prostředí.
p. K. doporučil odpad na hřbitově třídit.
p. D. se dotázal, jak jsou daleko projekční práce na chodník a stezku k Habermannově vile.
Starosta odpověděl, že jsou předloženy dvě cenové nabídky na vypracování projektové
dokumentace, jedna z nich bude v roce 2018 vybrána. V roce 2019, nejpozději 2020 budou
projekční práce zahájeny. Informoval, že je zájem na financování akce využit dotaci.
p. H. M. požádala, jestli by nemohla být ve směru na horní konec Bludova umístěna dopravní
značka pro omezení rychlosti.
Starosta odpověděl, že dopravní značení v obci prošlo důkladnou revizí dopravním expertem
a všeobecně dopravní inspektorát téměř nikde nesouhlasí s omezením rychlosti na místních
komunikacích. Prověří možnosti.
p. Č. informoval, že horní konec nemá zpětnou vazbu na vyřešení situace kolem odstřelu
v listopadu minulého roku, na stanovení bezpečné vzdálenosti od odstřelu, požaduje zpevnění
cesty a vybudování srážek k lomu, zpochybnil četnost čištění točky na konečné.
Starosta reagoval, že vyjádření Obvodního báňského úřadu, ve kterém je sděleno, že
k žádnému pochybení nedošlo, bude zasláno, shrnul, že točka se min. 2x čistila, informoval,
že cesta k lomu není vedena jako cesta, ale přesto zajistí udělání 2 - 3 srážek.
p. Č. upozornil na situaci kolem volně pobíhajícího agresivního psa p. Matějíčka, je dle jeho
názoru na obci, aby psa odchytila. Přizvaná policie ho odkázala na obec s tím, že nejsou pro
řešení této situace vybaveni. Požaduje informovat občany, jak v této situaci postupovat, jako
návod uvedl Obec nový Malín, kde mají danou věc ošetřenu. Upozornil na vzrostlý smrk
ohrožující elektrické vedení u rybníka na horním konci a požádal, jestli by nešlo sladit
v příštím roce dobu příjezdu autobusu dle jízdního řádu z horního konce ke kostelu ráno
v 7.00 hod. s otevřením školy od 7.20 hod.
Starosta informoval, že p. Matějíčka upozornil, pokud se bude situace opakovat, bude daná
věc řešena jako přestupek. Rád si nechá poradit od obce Nový Malín, jak postupovat při
odchytu agresivního psa. Vzrostlý smrk u horního rybníka a možnosti sladění příjezdu
autobusu s otevřením školy prověří.
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p. B. pochválil vánoční výzdobu Bludova.
…………………………………………………………………………………………………...
Usnesení z jednání zastupitelstva obce č.2 konaného dne 10.12.2018 v Kulturním domě
Bludov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
21/Z/18 - rozpočtové změny č. 7, 8 a 9 dle přílohy.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
22/Z/18 - program dnešního jednání.
23/Z/18 - jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Ing. Jaroslava Balhara, MBA. a Bc.
Romana Holinku.
24/Z/18 - zprávu o plnění úkolů.
25/Z/18 - předání pamětních listů končícím zastupitelům, kteří vykonávali mandát zastupitele
obce ve volebním období 2014 - 2018: Ing. Jiřímu Homolovi, Ing.Radku Březinovi,
paní Šárce Dostálové.
26/Z/18 - schvaluje zprávu o činnosti rady obce č. 01 za období od 11.09.2018 do 10.12.2018.
27/Z/18 - rozpočtové změny č. 10 dle přílohy.
28/Z/18 - Pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření obce a návrh rady obce, aby se
hospodaření obce v roce 2019 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 2019.
29/Z/18 - návrh rady obce stanovit 2. částku místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve výši 395,- Kč/os/rok, tj. celý místní poplatek na 595,- Kč/os/rok.
30/Z/18 - návrh rady obce stanovit hodnotu 1 ks EKO bodu na částku 11,- Kč.
31/Z/18 - Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.3/2017 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 11.12.2017.
32/Z/18 - Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č.1/2002 řád veřejného pohřebiště ze dne 3.6.2002.
33/Z/18 - Řád veřejného pohřebiště obce Bludov.
34/Z/18 - odkup pozemků, na kterých budou obslužná zařízení (infrastruktura) k zajištění
stavby silnice „I/44 Bludov – obchvat“ od níže uvedených 13 vlastníků s tím, že
tyto pozemky budou do majetku Obce Bludov, IČ 00302368 vykoupeny
prostřednictvím investora stavby - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, IČ65993390, veškeré náklady spojené s výkupem a s převzetím
pozemků bude hradit investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace:
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1) Manželé M. a M. Š., oba bytem Bludov, pozemky p.č. 2880/71, 2880/99 v k.ú. a obci
Bludov na listu vlastnictví č. 599, číslo smlouvy 1056/0207/2018/KS/LV599
2) B. A., bytem Zábřeh, podíl ½ na pozemku p.č. 2880/35 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 923, číslo smlouvy 1056/0201/2018/KS/LV923
3) P. H., bytem Bludov, podíl ½ na pozemku p.č. 2880/35 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 923, číslo smlouvy 1056/0202/2018/KS/LV923
4) Z. K., bytem Sudkov, pozemky p.č. 2846/44, 2846/128 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 988, číslo smlouvy 1056/0378/2018/KS/LV988
5) M. S., bytem Sudkov, pozemek p.č. 3009/76 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
1096, číslo smlouvy 1056/0308/2018/KS/LV1096
6) L. S., bytem Bludov, pozemek p.č. 2880/34 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
1199, číslo smlouvy 1056/0209/2018/KS/LV1199
7) J. S., bytem Bludov, pozemek p.č. 2880/22 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č. 1956,
číslo smlouvy 1056/0305/2018/KS/LV1956
8) M. N., bytem Sudkov, pozemek p.č. 3009/59 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
2006, číslo smlouvy 1056/0208/2018/KS/LV2006
9) K. P., bytem Rapotín, pozemek p.č. 2850/8 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č. 2285,
číslo smlouvy 1056/0329/2018/KS/LV2285
10) J. D., bytem Bludov, podíl 1/6 na pozemcích p.č. 2880/140, 2880/141 v k.ú. a obci
Bludov na listu vlastnictví č. 1534, číslo smlouvy 1056/0380/2018/KS/LV1534
11) F. K., bytem Bludov, podíl 1/2 na pozemcích p.č. 2880/140, 2880/141 v k.ú. a obci
Bludov na listu vlastnictví č. 1534, číslo smlouvy 1056/0379/2018/KS/LV1534
12) J. K., bytem Zlín, podíl 1/6 na pozemcích p.č. 2880/140, 2880/141 v k.ú. a obci Bludov na
listu vlastnictví č. 1534, číslo smlouvy 1056/0381/2018/KS/LV1534
13) P. K., bytem Bludov, podíl 1/6 na pozemcích p.č. 2880/140, 2880/141 v k.ú. a obci
Bludov na listu vlastnictví č. 1534, číslo smlouvy 1056/0382/2018/KS/LV1534.
35/Z/18 - prodej pozemku p.č. 649/2 – ostatní plocha o výměře 24 m2 v k.ú. a obci Bludov do
společného jmění manželům H. a K. H., oba bytem Bludov za cenu
100 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s odprodejem pozemku půjdou na vrub
kupujících.
36/Z/18 - změnu uzavřené kupní smlouvy, tj. uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě, kdy
dodatkem dojde k vypuštění bodu „f) předepsaná max. šíře domu je 11 m, délka
libovolná“, v článku V. kupní smlouvy, která byla dne 17.6.2015 uzavřena mezi
Obcí Bludov (jako prodávající) a L. I., bytem Bludov (jako kupující) s tím, že
ostatní ujednání smlouvy zůstanou beze změny.
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37/Z/18 - členům kontrolního a finančního výboru za práci v roce 2018 odměny ve výši:
Kontrolní výbor
4.400,- Kč
Finanční výbor
4.000,- Kč
38/Z/18 - Dodatek č.3 Partnerské smlouvy pro projekt „Technologické centrum ORP
a elektronická spisová služba“ mezi Městem Šumperk a Obcí Bludov.

Zastupitelstvo obce stanovuje:
39/Z/18 - paragraf (ODPA) jako závazný ukazatel pro schvalování rozpočtů ve volebním
období 2018 - 2022.
Zastupitelstvo obce zmocňuje:
40/Z/18 - radu obce ke schvalování rozpočtových změn týkajících se účelových dotací ze
státního rozpočtu, z rozpočtu Olomouckého kraje, ze strukturálních fondů EU, dále
ke schvalování rozpočtových změn v rámci paragrafu a ke schvalování
rozpočtových změn v závazných ukazatelích v případě nutnosti na konci roku.

Zastupitelstvo obce revokuje:
41/Z/18 - usnesení, kterým schválilo Ing. Milana Klimeše předsedou kontrolního výboru a p.
Marcelu Březinovou, MVDr. Pavla Jílka, p. Lubomíra Znoje a p. Zdeňku
Musílkovou členy kontrolního výboru pro volební období 2018 – 2022.

Zastupitelstvo obce jmenuje:
42/Z/18 - Ing. Milana Klimeše předsedou kontrolního výboru a p. Marcelu Březinovou,
MVDr. Pavla Jílka, p. Lubomíra Znoje a p. Zdeňku Musílkovou členy kontrolního
výboru pro volební období 2018 – 2022.
43/Z/18 - p. Jaroslava Hudlíka, DiS. předsedou kontrolního výboru a p. Marcelu Březinovou,
MVDr. Pavla Jílka, p. Lubomíra Znoje a p. Zdeňku Musílkovou členy kontrolního
výboru pro volební období 2018 – 2022.
44/Z/18 - Ing. Milana Klimeše předsedou finančního výboru a p. Vladislavu Dostálovou,
Ing. Jiřího Juránka, p. Petra Švédu, Ing. Kateřinu Juránkovou, Ing. Jiřího Homolu a
p. Karla Banka členy finančního výboru pro volební období 2018 – 2022.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
45/Z/18 - starostu obce podpisem 13 kupních smluv k vykoupení pozemků v k.ú. a obci
Bludov pro obslužná zařízení (infrastruktura) k zajištění stavby silnice „I/44 Bludov
– obchvat“.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
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46/Z/18 - starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č. 649/2 – ostatní
plocha o výměře 24 m2 v k.ú. a obci Bludov manželům H. a K. H., oba bytem
Bludov.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
47/Z/18 - starostu obce podpisem Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě, která byla dne 17.6.2015
uzavřena mezi Obcí Bludov (jako prodávající) a L. I. (jako kupující).
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
48/Z/18 - starostu obce podpisem Dodatku č.3 Partnerské smlouvy pro projekt
„Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“ mezi Městem
Šumperk a Obcí Bludov.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
Zastupitelstvo obce ukládá:
49/Z/18 - radě obce připravit návrh aktualizace pravidel pro udělování pamětních listů a ten
předložit na jednání zastupitelstva obce 11.3.2019 k projednání.
Termín : 11.3.2019
zodpovídá: rada obce
50/Z/18 - radě obce informovat pravidelně zastupitelstvo obce o schválených rozpočtových
změnách.
Termín : trvalý
zodpovídá: rada obce
51/Z/18 - radě obce, aby v přiměřené výši zohlednila ušetřené finance z funkčních odměn
zastupitelů za rok 2018 do návrhu rozpočtu obce na rok 2019 do položky 4341
ostatní sociální péče.
Termín : 11.3.2019
zodpovídá: rada obce
Zapisovatel: Ing. Zdeněk Kolínek

Ověřovatelé:

Ing. Jaroslav Balhar v. r.

Bc. Roman Holinka v. r.

Ing. Pavel Ston v. r.
starosta obce

