Zápis
z jednání zastupitelstva obce č. 15, které se konalo dne 11.12.2017
v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově
Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, MBA (Bar), Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.(Bak),
Karel Bank (Ban), Mgr. Luděk Březina (BřL), Jaroslav Čech (Če),
Ing. Jiří Homola (Ho), Ing.Milan Klimeš (Kl), Jindřich Matěj (Ma),
Šárka Dostálová (Do), Mgr. Karel Směšný (Sm), Ing. František Snášel (Sn),
Ing. Pavel Ston (Sto), Bohuslav Strouhal (Str), Ing. Josef Ťulpík (Ťu),
Nepřítomni: Ing. Radek Březina (BřR) omluven
Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Kontrola úkolů
Zpráva o činnosti rady obce č. 13 za období od 12.09.2017 do 11.12.2017
Zápis z jednání kontrolního výboru 22.11.2017
Rozpočtové změny projednávané radou obce 12.9.2017 - 11.12.2017
Rozpočtové provizorium na rok 2018
Majetkoprávní
a) Žádost o odprodej části pozemku p.č. 842 v k.ú. Bludov - Evžen Fazor, ml.
b) Žádost o odprodej pozemků p.č. 740/2 a 741/2 v k.ú. Bludov – Jaroslav
Augustin
c) Žádost o odprodej pozemku p.č. 1314/22 v k.ú. Bludov - Lukáš Dorna a
Petra Krátká
d) Žádost o odprodej části pozemku p.č. 911/1 v k.ú. Bludov - manželé
Skoumalovi
e) Bezúplatný převod části pozemku p.č. 2986/1 v k.ú. Bludov od
Olomouckého kraje
f) Návrh změny katastrální hranice mezi obcemi Bludov a Chromeč
8. VŽP
a) Náklady na svoz komunálního odpadu 2017, poplatek 2018, schválení
OZV č.3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Různé
a) Odměny členům finančního a kontrolního výboru za práci v roce 2017
b) Změna statutu sociálního fondu a zásad pro jeho použití
c) Členství ve Sdružení místních samospráv ČR
d) Festival dechových hudeb v Bludově v roce 2018
10. Diskuse
Ad 1) Úvod
Zasedání zahájil starosta Ing. Pavel Ston. Konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva
obce, které je schopno se usnášet. Omluvil Ing. Radka Březinu.
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Nejdřív seznámil přítomné s programem jednání s tím, že navrhuje :
- bod 8 a) doplnit o projednání návrhu OZV č.3/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů,
- program doplnit o bod 9c) Členství ve Sdružení místních samospráv ČR
a bod 9d) Festival dechových hudeb v Bludově v roce 2018
- projednat bod 7f) Návrh změny katastrální hranice mezi obcemi Bludov a Chromeč
z důvodu prezentace bodu zástupci firmy připravující podklady pro změnu katastrální
hranice za bodem 2) Kontrola úkolů
Poté vyzval zastupitele k případnému doplnění programu.
Jelikož nebyly žádné další připomínky ani doplňující návrhy, dal starosta o programu jednání
včetně návrhu jeho doplnění hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání s tím, že navržený program
jednání se doplňuje v bodě 8 a) o projednání návrhu OZV č.3/2017 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, dále se program doplňuje o nové body 9c) Členství ve Sdružení
místních samospráv ČR a 9 d) Festival dechových hudeb v Bludově v roce 2018 a dále
projednání bodu 7 f) Návrh změny katastrální hranice mezi obcemi Bludov a Chromeč
bude přesunuto za bod 2) Kontrola úkolů.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Poté jako ověřovatele zápisu starosta navrhl Ing. Milana Klimeše, p. Jindřicha Matěje
Jelikož nebyly žádné jiné návrhy ani připomínky, dal starosta o tomto návrhu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Ing. Milana
Klimeše a p. Jindřicha Matěje.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
/
nehlasoval:
Vyhotovením zápisu starosta pověřil Ing. Zdeňka Kolínka, tajemníka obecního úřadu.
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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
256/Z/17 - zastupitelstvo obce ukládá radě obce zabývat se návrhy změn rozpočtu dle
předlohy zaslané zastupiteli Ing. Klimešem a p. Bankem v průběhu roku.
Termín : 31.12.2017
zodpovídá: rada obce
trvá
297/Z/17 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol
Bludov z.s., IČ 44939507, se sídlem Tř. Adolfa Kašpara 357, Bludov o poskytnutí dotace
ve výši 500.000,- Kč na opravu podlahy Sokolovny č.p. 357 za podmínky, že opravená
podlaha bude odpružena na roštech a bude mít parketový povrch, vyúčtování
dotace spolek provede nejpozději do 11.12.2017.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
splněno
298/Z/17 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji
pozemku 169/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 v k.ú. Bludov do
výlučného vlastnictví Evženu Fazorovi, bytem Tř. A. Kašpara 531, Bludov.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
splněno
299/Z/17 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 k budoucí kupní
smlouvě o budoucím prodeji pozemku p. č. 1035 – zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 319 a hospodářská budova
nezapsaná v katastru nemovitostí a pozemek parcela č. 1037/1 – zahrada vše v k.ú.
Bludov, smlouva je uzavřena se zapsaným ústavem Bydlení pro všechny, IČ
05549434.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
splněno
300/Z/17 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy s Obecními
lesy Bludov, IČ 25364481, se sídlem 8.května 906, Bludov na pořízení závěsného
zametače za traktor s tím, že vyúčtování dotace bude provedeno nejpozději do
11.12.2017.
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 Do
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ho
/
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Ad 7 f) Návrh změny katastrální hranice mezi obcemi Bludov a Chromeč
Komentář k tomuto bodu uvedl starosta.
Poté vyzval zástupce firmy Geocentrum spol. s r.o. , která zpracovává podklady pro
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chromeč a z ní vyplývající návrh změny katastrální
hranice mezi obcemi Bludov a Chromeč, aby přítomné s danou věcí seznámili.
V současné době probíhají jednání o změně katastrální hranice mezi obcemi Bludov a
Chromeč (dále už jen obecní hranice). Tyto změny jsou vyvolané komplexními pozemkovými
úpravami, které právě probíhají v k. ú. Chromeč. Pan starosta se dne 9.11.2017 k této věci
zúčastnil jednání, které svolal Státní pozemkový úřad, který tuto věc řeší. Pro Státní
pozemkový úřad pozemkové úpravy zpracovává Geocentrum spol. s r.o..
Jedná se o to, že současná obecní hranice vede v některých místech přímo v toku řeky Moravy
nebo v jejím břehu, část toku se nachází v k.ú. Chromeč a část v k.ú. Bludov, po úpravě by
nově navržený průběh obecní hranice byl shodný s hranicí toku. Toto řešení navrhuje i Povodí
Moravy.
Zastupitelstvu obce se tak předkládá k projednání:
1. Rozšíření obvodu Komplexní pozemkové úpravy do k.ú. Bludov
2. Změny obecní hranice mezi k.ú. Chromeč a k.ú. Bludov
Níže je uveden vysvětlující komentář od společnosti Geocentrum spol. s r.o., který obec
obdržela:
1. Podklad pro rozšíření obvodu Komplexní pozemkové úpravy ( dále už jen KoPÚ) do k.ú.
Bludov
K rozšíření obvodu dochází na základě probíhajících pozemkových úprav, na podkladě těchto
výsledku se provádí obnova katastrálního operátu (katastrální zákon).
Při šetření hranic vnějšího obvodu KoPÚ Chromeč v říjnu 2017 bylo zjištěno, že po KoPÚ
v k.ú. Bludov zůstávají v tomto k.ú. vlastníci, kteří mají pozemky pod vodním tokem řeky
Moravy a další pozemky vlastní pouze v k.ú. Chromeč, a proto nebyly pozemky při KoPÚ
v k.ú. Bludov vysměňované. Po rozšíření obvodu KoPÚ Chromče do k.ú. Bludov, by bylo
umožněno směnění těchto pozemků do k.ú. Chromeč.
Obvod KoPÚ Chromče by se rozšířil do k.ú. Bludov o následující parcely, nacházející se
v toku Moravy:
3006/1 – (vodní plocha) LV1507 Povodí Moravy,
3006/2 – (vodní plocha) LV1874 SJM Blažek Jan a Blažková Alenka,
3006/3 – (vodní plocha) LV1874 SJM Blažek Jan a Blažková Alenka,
3007/1 – (vodní plocha) LV1507 Povodí Moravy,
3007/2 – (vodní plocha) LV 1594 Pavlík Vladislav,
3007/3 – (vodní plocha) LV 1598 Primes Alois,
3007/4 – (vodní plocha) LV 1598 Primes Alois,
3007/5 – (vodní plocha) LV 1598 Primes Alois,
3007/6 – (vodní plocha) LV 1629 Chmel Jiří MUDr.,
3007/7 – (vodní plocha) LV 1629 Chmel Jiří MUDr.,
3007/8 – (vodní plocha) LV 1935 Juračková Ludmila, Směšná Františka, Směšný
Lukáš.
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Mapy č. 1 a 2 ukazují rozšíření parcel, o které by byl rozšířen obvod Komplexní
pozemkové úpravy Chromče do k.ú. Bludov.
2. Podklad pro řešení změny obecní hranice mezi k.ú. Chromeč a k.ú. Bludov
Ke změně obecní hranice dochází na základě probíhajících pozemkových úprav, na podkladě
těchto výsledků se provádí obnova katastrálního operátu (katastrální zákon).
Po zaměření skutečného stavu říčního koryta v roce 2017, porovnáním s platnou mapou KN a
odsouhlasením se správcem toku, byla navržena změna obecní hranice po pravém břehu toku
a následným vyrovnáním výměr (viz. mapka č. 4, v lokalitě nad Kulíkovým splavem, kde
obecní hranice v tomto úseku nevede po pravé straně toku) obou obcí v poměru 1:1.
Nově navržený průběh obecní hranice je shodný s hranicí toku. Hranice toku byla vyšetřena a
odsouhlasena se správcem toku Povodím Moravy, Zdeňkem Večerkou v září 2017.
Mapy č. 3 a 4 ukazují změnu katastrální hranice po ukončení komplexní pozemkové
úpravy s vyrovnáním výměr pro obě obce v poměru 1:1, červená čára je současná
obecní hranice, modrá čára ukazuje nově navrženou obecní hranici.
Zastupitelstvo obce Chromeč na svém zasedání dne 24.11.2017 schválilo změnu vnějšího
obvodu pozemní úpravy o řeku Moravu v k. ú. Bludov, a také změnu obecní hranice mezi
k. ú. Chromeč a k. ú. Bludov v oblasti řeky Moravy.
Přílohy: mapa č. 1 a 2 nákres rozšíření obvodu Komplexní pozemkové úpravy do k.ú. Bludov, mapa
č. 3 a 4 nákres nové obecní hranice

Po prezentaci daného bodu starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Balík sdělil, že mu chybí kompenzace úpravy výměr dle jeho názoru ve prospěch Bludova
na úkor Chromče, chybí mu vyčíslení výměr a v případě návrhu usnesení ke změně obecní
hranice navrhuje schválit záměr změny, nikoliv změnu.
zástupce zpracovatele odpověděl, že kompenzace je v mapce řešena a rozdíl výměr se bude
pohybovat v jednotkách m2, přesné vyčíslení výměr bude provedeno po přesném zaměření a
vyhotovení geometrického plánu na základě schválení navržených usnesení.
p. Klimeš se dotázal, jaký dopad bude mít na obec provedená úprava hranice a tím i výměry
katastru.
p. Ston reagoval, že v rozpočtovém určení daní hrají hlavní roli počet obyvatel a výměra
katastru, proto požadoval při jednání o změně obecní hranice zachovat výměru katastru obce
Bludov.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat včetně
návrhu p. Balíka o schválení záměru změny nikoliv změny obecní hranice.
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Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření obvodu Komplexní pozemkové úpravy do k.ú.
Bludov s tím, že obvod se rozšíří o parcely nacházející se v toku řeky Moravy (dotčené
parcely jsou uvedené v komentáři k tomuto bodu).
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr změny obecní hranice mezi k. ú. Chromeč a k. ú.
Bludov v oblasti řeky Moravy, dle předloženého návrhu společnosti Geocentrum spol.
s r. o., mapa č. 3 a 4.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ad 3) Zpráva o činnosti rady obce č. 13 za období od 12.09.2017 do 11.12.2017
Zprávu přednesl místostarosta Ing. Josef Ťulpík.
Od posledního zasedání ZO, které se konalo 11.09.2017 se rada sešla celkem 4 x.
Z těchto zasedání RO jsou pořízeny zápisy č. 43, 44, 45 a 46. Tyto zápisy obdrželi zastupitelé
obce.
Na těchto jednáních se RO zabývala především následujícím:
Kontrolou úkolů.
Hospodařením obce.
Rozpočtovými změnami.
Organizačními záležitostmi.
Majetkoprávními záležitostmi.
Záležitostmi VŽP.
Zprávami komisí obce.
Zavedením systému MESOH ( motivační a evidenční systém odpadového
hospodářství ).
9. Rozpočtovým provizoriem na rok 2018.
10. Návrhem změn katastrálního území mezi obcemi Bludov a Chromeč.
11. Žádostí o prodloužení nájemní smlouvy se společností Bludovit s.r.o. .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.

14
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Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce č. 13 za období od 12.09.2017
do 11.12.2017.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ad 4) Zápis z jednání kontrolního výboru 22.11.2017
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce je předložen na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru 22.11.2017.
Příloha: zápis z jednání kontrolního výboru

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru 22.11.2017.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ad 5) Rozpočtové změny projednávané radou obce 12.9.2017 - 11.12.2017
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
-

zastupitelstvu obce jsou předloženy na vědomí rozpočtové změny č.6 a 7 dle příloh
schválené radou obce 23.10.2017 a 22.11.2017, které řeší změny ve výdajové části i
příjmové části rozpočtu v rámci paragrafů.

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Balík upozornil na řádné vyplňování sloupečku „text“ v tabulkách.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
přílohy: tabulky rozpočtových změn č.6,7

14
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 6 a 7 dle přílohy.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ho
/

14

Ad 6) Rozpočtové provizorium na rok 2018
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce návrh, aby se do schválení rozpočtu obce na rok
2018, 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 2018.
Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Klimeš sdělil, že není nakloněn hospodaření obce podle rozpočtového provizoria.
Jelikož nebyly žádné další 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 2018 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 2018.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
/
1
zdržel se:
nehlasoval:
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Ad 7) Majetkoprávní
a) Žádost o odprodej části pozemku p.č. 842 v k.ú. Bludov - Evžen Fazor, ml.
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Evžen Fazor, ml., bytem V Potokách 170, Bludov si podal žádost o odprodej části pozemku
p.č. 842 – ostatní plocha o výměře cca do 20 m2 v k.ú. Bludov. V místě požadované části
pozemku byla dokončena výstavba nového schodiště (propoj ulic Na Baloně a V Potokách).
Podél schodiště zůstal ponechán kus obecního pozemku, který se nachází ve svahu mezi
schodištěm a oplocením pana Fazora. Tuto část pozemku by si pan Fazor ml. od obce
odkoupil s tím, že ji využije při stavbě nového oplocení.
Po výstavbě schodiště a konečných úpravách se v tomto místě neuvažuje o dalších stavebních
aktivitách, pozemek může být prodán.
V inventuře pozemků je pozemek ohodnocen cenou 61,70 Kč/m2.
Stanovisko stavební komise:
souhlasí s odprodejem části pozemku bez připomínek.
Rada obce tuto žádost projednala na svém zasedání dne 25.9.2017 a svým usnesením č.
1226/R/17 schválila záměr prodat požadovanou část pozemku za cenu 100 Kč/m2 s tím, že
veškeré náklady spojené s odprodejem půjdou na vrub kupujícího a předkládá záměr
zastupitelstvu obce k projednání. Žadatel byl se záměrem rady obce písemně seznámen.
Záměr o prodeji části pozemku byl zveřejněn na úřední desce v době od 10.10.2017 do
30.10.2017, k záměru nebyla podána žádná připomínka nebo žádost.
Přílohy: mapka se zákresem

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 842 – ostatní plocha o výměře
cca do 20 m2 v k.ú. Bludov do výlučného vlastnictví Evženu Fazorovi, ml., bytem
V Potokách 170, Bludov za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené s odprodejem
pozemku půjdou na vrub kupujícího.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

14

10

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji části
pozemku 842 – ostatní plocha o výměře cca do 20 m2 v k.ú. Bludov do výlučného
vlastnictví Evženu Fazorovi, ml., bytem V Potokách 170, Bludov.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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b) Žádost o odprodej pozemků p.č. 740/2 a 741/2 v k.ú. Bludov - Jaroslav Augustin
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Jaroslav Augustin, bytem Na Hradě 226, Bludov si podal žádost o odprodej pozemků p.č.
740/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a p.č. 741/2 – zahrada o výměře 109 m2
v k.ú. Bludov. Oba pozemky má dlouhodobě zaplocené a tvoří součást jeho zahrady. Součástí
pozemku p.č. 741/2 je kamenná zídka s plotem, která je v současné době v havarijním stavu a
musí se opravit. Pan Augustin by rád pozemky od obce odkoupil a následně zídku opravil.
V inventuře pozemků je pozemek p.č. 740/2 ohodnocen cenou 25,60 Kč/m2 a pozemek p.č.
741/2 ohodnocen cenou 10,80 Kč/m2.
Stanovisko stavební komise:
souhlasí s odprodejem pozemků bez připomínek.
Rada obce žádost projednala na svém zasedání dne 25.9.2017 a svým usnesením č. 1227/R/17
schválila záměr prodat pozemky za cenu 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené
s odprodejem půjdou na vrub kupujícího a předkládá záměr zastupitelstvu obce k projednání.
Žadatel byl se záměrem rady obce písemně seznámen.
Záměr o prodeji části pozemku byl zveřejněn na úřední desce v době od 10.10.2017 do
30.10.2017, k záměru nebyla podána žádná připomínka nebo žádost.
Přílohy: mapka se zákresem

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 740/2 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 21 m2 a p.č. 741/2 – zahrada o výměře 109 m2 k.ú. Bludov do výlučného
vlastnictví Jaroslavu Augustinovi, bytem Na Hradě 226, Bludov za cenu 100,- Kč/m2
s tím, že náklady spojené s odprodejem pozemku půjdou na vrub kupujícího.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ 14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji pozemků
p.č. 740/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a p.č. 741/2 – zahrada o výměře
109 m2 v k.ú. Bludov do výlučného vlastnictví Jaroslavu Augustinovi, bytem Na Hradě
226, Bludov.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

c) Žádost o odprodej pozemku p.č. 1314/22 v k.ú. Bludov - Lukáš Dorna a Petra Krátká
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
V roce 2015 obec začala nabízet k prodeji tři pozemky při ulici Nádražní pro výstavbu RD.
Jeden pozemek v roce 2015 odkoupil Lukáš Indra za cenu 512 Kč/m2 bez DPH, druhý
pozemek v tomto roce odkoupil Petr Šimek za cenu 610 Kč/m2 včetně DPH. Třetí pozemek
obec dále nabízí prostřednictvím zveřejněného záměru.
Pro informaci uvádíme usnesení k záměru prodeje pozemku:
Rada obce ukládá usnesením č. 1188/R/17 tajemníkovi zveřejnit na úřední desce záměr o
prodeji pozemku p.č. p.č. 1314/22-zahrada o výměře 1050 m2 v k.ú. Bludov pro výstavbu
rodinného domu za minimální cenu 610,- Kč/m2 včetně 21% DPH s tím, že kupní cena musí
být uhrazena na účet obce do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy, kupující pak dále uhradí
veškeré náklady spojené s odkupem pozemku, ve zveřejněném záměru budou uvedena všechna
stanovená regulativa daná zastavovací studií s upozorněním, že stavebník musí při výstavbě
RD dodržet daná regulativa, která budou zakomponovaná i v kupní smlouvě.
V době zveřejnění záměru si žádost o odprodej pozemku podal Lukáš Dorna s Petrou
Krátkou, oba bytem Tyršova 750, Bludov, obecní pozemek 1314/22 sousedí s domem č.p.
750 a jeho zahradou. Žadatelé v žádosti uvádějí, že pozemek chtějí využít k rozšíření stávající
zahrady a k případné výstavbě RD. Obci za pozemek nabízí cenu 250.000 Kč (238 Kč za m2).
Přijatá žádost nesplňuje stanovené kritérium minimální kupní ceny.
Rada obce žádost projednala na svém zasedání dne 20.11.2017 a svým usnesením vzala
žádost na vědomí s tím, že žádost nesplňuje stanovené kritérium minimální kupní ceny a
předkládá žádost zastupitelstvu obce k projednání.
Rada obce poté projednala revokaci posledního záměru prodeje pozemku za cenu 610,- Kč/m2
včetně DPH a dále schválila návrh staronového záměru na prodej pozemku za cenu min. 500,Kč/m2 včetně DPH. Záměr je od 1.12.2017 v tomto znění zveřejněn.
Příloha: mapka se zákresem

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o odprodej pozemku p.č. 1314/22 v k.ú. Bludov,
kterou podal Lukáš Dorna s Petrou Krátkou, oba bytem Tyršova 750, Bludov, neboť
žádost nesplňuje stanovené kritérium minimální kupní ceny při prodeji pozemku.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
d) Žádost o odprodej části pozemku p.č. 911/1 v k.ú. Bludov - manželé Skoumalovi
Komentář k danému bodu přednesl místostarosta.
Obec manželům Skoumalovým v roce 2015 prodala část z pozemku p.č. 911/1 o výměře 13
m2 pro přístavbu jejich stánku.
V květnu tohoto roku manželé Skoumalovi požádali obec o odprodej další části tohoto
pozemku o výměře 11,3 m2 (po zaokrouhlení 12 m2) s tím, že z důvodu jejich chyby a
špatného zaměření nově budované přístavby, kdy byl zaměněn rozměr vnitřní podlahové
plochy s plochou venkovní, došlo k chybnému výkopu a zabetonování základové desky o cca
90 cm do obecního pozemku.
Pro upřesnění uvádíme, že před podáním žádosti bylo s panem Skoumalem domluveno, že
zábor pozemku přesně zaměří a výsledky uvede do žádosti, tento údaj byl pak uveden
v podkladech.
V červenci rada obce žádost projednala a schválila záměr prodeje požadované části pozemku
za cenu 2.000 Kč/m2 + DPH s tím, že náklady spojené s odprodejem pozemku půjdou na vrub
kupujícího. Zastupitelstvo obce žádost projednalo na svém zasedání dne 11.9.2017 s tím, že
k odprodeji pozemku nepřijalo žádné usnesení (požadovaná část pozemku nebyla prodána).
Manželé Skoumalovi nyní opět obec žádají o odprodej zastavěného pozemku s tím, že nechali
zabraný pozemek zaměřit geodetickou společností, aby se předešlo dohadům a nepřesnostem.
Tentokrát zábor po zaměření činí 9 m2 (mapka se zaměřením pozemku je v příloze).
Manželé Skoumalovi obci nabízejí také možnost směny pozemků, kdy za zabraných 9 m2
obci nabízejí 18 m2 z pozemku p.č. 2165/10, který získali směnou od obce.
Stanovisko stavební komise ze dne 24.7.2017, kdy se komise vyjadřovala k odprodeji pozemku o
výměře 11,3 m2: Stavební komise souhlasí s odprodejem části pozemku bez připomínek.

Rada obce novou žádost projednala na svém zasedání dne 20.11.2017 a svým usnesením
schválila záměr prodat požadovanou část pozemku o výměře 9 m2 v k.ú. Bludov za cenu
2.000,- Kč/m2 + příslušná sazba DPH s tím, že náklady spojené s odprodejem pozemku
půjdou na vrub kupujících a předkládá záměr zastupitelstvu obce k projednání.
Dále byl na základě usnesení rady obce zveřejněn záměr o prodeji části pozemku. Záměr o
prodeji pozemku byl zveřejněn na úřední desce v době od 22.11.2017 do 8.12.2017, ke
zveřejněnému záměru nebyla podána žádost nebo připomínka.
Přílohy: mapka se zaměřením pozemku, žádost o odprodej pozemku
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Po předneseném komentáři místostarosta vyzval přítomné k případným dotazům,
připomínkám.
Diskuse:
p. Klimeš se dotázal, jestli obec učinila nějaké kroky pro nápravu stavu - užívání objektu bez
kolaudace, změna záměru užívání.
p. Ston reagoval, že danou věc konzultoval s referentkou výstavby p. Kösslerovou a dle jeho
názoru není změna záměru nutná.
p. Klimeš navrhl schválit prodej pozemku až po uvedení současného stavu do souladu se
stavebním zákonem (změna záměru užívání z přístavby trafiky na kancelář, kolaudace stavby)
jinak je stavba užívána v rozporu se zákonem.
p. Balík navrhl, jestli lze pozemek pronajmout dlouhodobě nebo na neurčito a zkolaudovat,
potom pronajmout za roční nájem odpovídající ceně jednorázového odkoupení. Pokud to není
možné, je potřeba danou věc posunout dal a prodej schválit.
p. Klimeš se dotázal p. Skoumala, jestli učinily nějaké kroky k tomu, aby mohli stavbu legálně
užívat.
p. Skoumal odpověděl, že netušil, že je potřeba tyto kroky udělat. Firmou zpracovávající
podklady pro povolení legálního užívání stavby bylo řečeno, že bez souhlasu obce nelze
stavbu zkolaudovat.
p. Klimeš zdůraznil, že v souhlasu s provedením ohlášeného záměru je jasně napsáno, že
stavebník může stavbu začít užívat až po vydání kolaudačního souhlasu.
p. Balík doporučil ponechat stavební řízení na orgánech k tomu kompetentních, na stavebním
úřadu a hlasovat o prodeji obecního pozemku jako takového.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat,
napřed o návrhu p. Balíka, poté návrhu p. Klimeše a nakonec o návrhu původním.
Zastupitelstvo obce doporučuje radě obce pronajmout část pozemku p.č. 911/1 - ostatní
plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Bludov manželům Janě a Jiřímu Skoumalovým, oba bytem
8.května 160, Bludov za cenu 2.000,- Kč/m2/rok + příslušná sazba DPH.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
1
proti:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
9
zdržel se:
/ /
/
/
4
nehlasoval:
Usnesení nebylo přijato
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Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 911/1 – ostatní plocha o výměře
9 m2 v k.ú. Bludov manželům Janě a Jiřímu Skoumalovým, oba bytem 8.května 160,
Bludov do jejich společného jmění manželů s tím, že smlouva bude podepsána až po
uvedení stavebního povolovacího řízení do souladu se stavebním zákonem.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
1
proti:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
9
zdržel se:
/ /
/
/
4
nehlasoval:
Usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 911/1 – ostatní plocha o výměře
9 m2 v k.ú. Bludov manželům Janě a Jiřímu Skoumalovým, oba bytem 8.května 160,
Bludov do jejich společného jmění manželů za cenu 2000,- Kč/m2 + příslušná sazba DPH
s tím, že náklady spojené s odprodejem části pozemku budou hradit kupující.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
proti:
/
1
zdržel se:
/
1
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy o prodeji části pozemku
p.č. 911/1 – ostatní plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Bludov manželům Skoumalovým, oba
bytem 8.května 160, Bludov.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
proti:
/
1
zdržel se:
/
1
nehlasoval:

e) Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2986/1 v k.ú. Bludov od Olomouckého
kraje
Komentář k danému bodu přednesl místostarosta.
Obec v říjnu 2016 dokončila rekonstrukci chodníku podél komunikace na ulici 8. května, od
začátku Nádražní ulice směrem na Postřelmov. Rekonstrukce byla provedena v rámci dotační
výzvy „Zvýšení bezpečnosti dopravy a její zpřístupňování osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace“. Při rekonstrukci byl chodník rozšířen do pozemku Olomouckého kraje
(ulice Nádražní) a také do pozemku ČR s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic
ČR (ulice 8. května).
Po vyhotovení oddělovacího geometrického plánu byla začátkem roku 2017 na kraj a ŘSD
zaslána žádost o bezúplatný převod dotčených pozemků:
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 u Olomouckého kraje se jedná o zábor pozemku p.č. 2986/1 o výměře 23 m2
 u ŘSD se jedná o zábor pozemku p.č. 2982/1 o výměře 27 m2.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 18.9.2017 schválilo bezúplatný
převod požadované části pozemku do vlastnictví obce s tím, že obec uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva.
Rada obce na svém zasedání dne 23.10.2017 schválila záměr bezúplatného převodu části
pozemku p. č. 2986/1 o výměře 23 m2 v k.ú. a obci Bludov z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Bludov s tím, že obec uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
předkládá záměr zastupitelstvu obce k projednání.
Od ŘSD obec dostala vyrozumění, že převod je v řešení, u tohoto úřadu jsou převody vždy na
delší časové období. Od roku 2016 ŘSD nemůže přímo převádět pozemky žadatelům. ŘSD
po zjištění nepotřebnosti, převede pozemky do správy Úřadu pro zastupování státu, a ten
následně jedná s žadatelem o podmínkách převodu. Po upřesnění podmínek převodu
s Úřadem pro zastupování státu bude převod předložen k projednání.
Příloha: mapka se zákresem

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2986/1 ostatní
plocha, dle geometrického plánu č. 1655-135/2016 ze dne 27. 10. 2016 pozemek parc. č.
2986/3 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k.ú. a obci Bludov z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Bludov s tím, že obec uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o bezúplatném převodu
části pozemku parc. č. 2986/1 ostatní plocha v k.ú. a obci Bludov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Bludov.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Ad 8) VŽP
a) Náklady na svoz komunálního odpadu 2017, poplatek 2018, schválení OZV
č.3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Tento bod projednala rada obce na svém jednání 20.11.2017.
Sazba poplatku dnes činí dle OZV č.3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
schválené 7.12.2015 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 nákladů roku předcházejícího roku schválené v OZV o místním poplatku za
komunální odpad.
skutečné výdaje 2011
skutečné výdaje 2012
skutečné výdaje 2013
skutečné výdaje 2014
skutečné výdaje 2015
skutečné výdaje 2016
předpokl.výdaje 2017

výdaje
1 996 727
1 804 037
1 722 045
1 809 853
1 833 809
1 845 530
1 878 298

příjmy
273 472
313 331
316 388
288 075
269 275
339 119
407 211

výdaje celkem
1 723 255
1 490 706
1 405 657
1 515 784
1 564 534
1 506 411
1 471 087

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
473,-

Důvodem snížení výdajů na obyvatele v roce 2017 je především skutečnost, že se sesbíralo
více využitelných odpadů (papír, plast, sklo, kov) a taktéž je mnohem více občany využíván
sběr vysloužilých elektrospotřebičů ve sběrném dvoře. Díky tomu stouply příjmy za rok 2017 a
tím se více pokryly výdaje za svozy.
Pro příští rok 2018 je dohodnuto:
- svoz nových polopodzemních kontejnerů (Školní, Jiráskova, Družstevní) bude nárůst výdajů
za vývoz těchto kontejnerů – narůst navíc o cca 75.000,-. (kompenzací bude více sesbíraných
využitelných odpadů - papír, plast, sklo z těchto kontejnerů → více peněz od
společnosti EKO-KOM, větší sběr elektrospotřebičů → více peněz od společnosti zajišťující
odběr elektrospotřebičů – v roce 2017 cca 68.000,- Kč)
- nový druh svozu – svoz papíru v pytlích – nárůst nákladů navíc o cca 70.000,-. Tato částka
je kalkulována cca stejně jako svoz plastů v pytlích
- pro zajištění lepšího třídění kovů a kovových obalů, bude v obci přistavován cca 1 x za 3
měsíce kontejner AVIA na kovy (za rok jsou plánovány celkem 4 přistavení) = náklad za
odvoz 1 ks kontejneru je 852,- = za rok celkem 3 408,-)
- díky společnému svozu plastů v pytlích a tetrapaků při sobotních svozech se ušetří cca
12.000,- celkové zvýšení příjmů za lépe vytříděný odpad v roce 2018
Předpokládáme zachování stávajících výdajů, u kterých věříme díky zavedení Motivačního
a evidenčního systému pro odpadové hospodářství „MESOH“ v jejich snížení.
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Jelikož v roce 2018 obec přechází na Motivační a evidenční systém pro odpadové
hospodářství „MESOH“, s tímto je spojený i přechod platby výdajů za reálné svozy nikoliv
paušální částkou jako doposud, bude se poplatek pro občany měnit v roce 2019. V roce 2018
se budou shromažďovat potřebné informace na základě, kterých bude stanovena nová výše
poplatku pro občany + úlevy na poplatku, které obdrží správně třídící občané. Poplatek bude
zcela určitě navýšen, aby bylo spravedlivé to, že netřídící občané budou platit více než občané
třídící odpad (předpoklad je, že občanům, kteří budou řádně třídit odpad, bude od poplatku
odečtena úleva).
Cílem systému MESOH je zavedení adresné skutečné evidence komunálních a tříděných
odpadů podle domácností a tím i účtování poplatku za komunální odpad dle skutečnosti.
Snahou systému je zvýšit třídění odpadů, snížit výdaje na likvidaci odpadů, snížit
poplatek za komunální odpad účtovaný občanům.
Z tohoto důvodu byl předložen radě obce k projednání návrh ponechat v roce 2018 poplatek
na stávající výši, tj. 450,- Kč na občana za rok a revokovat usnesení zastupitelstva obce č.
221/Z/16 ze dne 12.12.2016, kterým schválilo návrh rady obce pro rok 2018 a další roky
v rámci zvyšování motivace občanů na třídění odpadů stanovit výši poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů tak, aby celkový výnos tohoto poplatku za obec pokryl veškeré výdaje, které obec se
systémem sběru všech odpadů má.
Rada obce danou věc projednala a předkládá zastupitelstvu obce z důvodu zavedení
Motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství ( MESOH ) od 1.1.2018 návrh
ponechat 2. částku místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na stejné výši 250,- Kč/os/rok, tj. celý
místní poplatek na 450,- Kč/os/rok,
zároveň předkládá návrh revokovat usnesení zastupitelstva obce č. 221/Z/16 ze dne
12.12.2016, kterým schválilo návrh rady obce pro rok 2018 a další roky v rámci zvyšování
motivace občanů na třídění odpadů stanovit výši poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů tak, aby celkový
výnos tohoto poplatku za obec pokryl veškeré výdaje, které obec se systémem sběru všech
odpadů má.
Ikdyž se výše poplatku nemění, je potřeba v souladu se zákonem č.170/2017 Sb., kterým se
mění některé zákony v oblasti daní včetně zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
upravit některá ustanovení OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Je
proto předložen k projednání návrh nové OZV č. 3/2017 s účinností od 1.1.2018.
Předmětem změny je zrušení čl.6, odst.1), písm. c), podle kterého je od poplatku osvobozena
fyzická osoba, která je jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním
postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby a dále
čl.6, odst. 5), podle kterého jsou od poplatku dále osvobozeny fyzické osoby s trvalým
pobytem v zařízení sociální péče na ulici Lázeňské č.p. 359, Bludov. Vše je řešeno čl. 6, odst.
1) písm. c) nové vyhlášky, který zní: od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
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V nové vyhlášce jsou zapracovány v čl. 6 nově odst. 5), podle kterého je poplatník povinen
ohlásit údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 až odst. 4 tohoto článku ve lhůtě do 30. 11.
příslušného kalendářního roku a odst. 6), podle kterého v případě, že poplatník nesplní
povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo
zákonem,7 nárok na osvobození zaniká.8
Příloha: návrh OZV č.3/2017 o místním poplatku KO

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Klimeš navrhl doplnit OZV v čl. 6 o osvobození od poplatku pro poplatníky, kteří dovrší
v příslušném roce 70 let a více a kteří nedovrší 15 let.
p. Balík požádal o doložení finančního dopadu tohoto osvobození na rozpočet obce.
p. Ťulpík navrhl hlasovat o předloženém návrhu a doporučil do příštího zastupitelstva obce
připravit a doložit finanční dopady osvobození od poplatku na rozpočet obce. (Zastupitelé se
na tomto doporučení shodli).
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rady obce ponechat 2. částku místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na stejné výši 250,- Kč/os/rok, tj. celý místní poplatek na 450,Kč/os/rok z důvodu zavedení Motivačního a evidenčního systému odpadového
hospodářství ( MESOH ) od 1.1.2018.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 221/Z/16 ze dne 12.12.2016, kterým schválilo
návrh rady obce pro rok 2018 a další roky v rámci zvyšování motivace občanů na
třídění odpadů stanovit výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů tak, aby celkový výnos
tohoto poplatku za obec pokryl veškeré výdaje, které obec se systémem sběru všech
odpadů má.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.3/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ze dne 7.12.2015.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 9) Různé
a) Odměny členům finančního a kontrolního výboru za práci v roce 2017
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Rada obce na svém jednání 23.10.2017 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
2017 odměny ve výši:
Kontrolní výbor
2.700,- Kč
Finanční výbor
3.600,- Kč
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
b) Změna statutu sociálního fondu a zásad pro jeho použití
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Stávající statut sociálního fondu byl schválen zastupitelstvem obce dne 11. 3. 2013. Z důvodu
změny systému stravovaní a nutné aktualizace tohoto předpisu byl na jednání rady obce
20.11.2017 předložen k projednání návrh nového statutu sociálního fondu obce včetně zásad
pro jeho použití s platností od roku 2018. Rada obce vzala návrh na vědomí a předkládá tento
zastupitelstvu obce ke schválení.
Přílohy: statut SF + zásady použití
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Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje nový statut sociálního fondu včetně zásad pro jeho použití
od roku 2018.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
c) Členství ve Sdružení místních samospráv ČR
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Obec obdržela nabídku na členství ve Sdružení místních samospráv ČR, nevládní apolitické
organizaci s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a menších měst v ČR.
Ze širokého spektra aktivit sdružení ve prospěch venkovských obcí lze zmínit především :
- prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR
(rozpočtové určení daní),
- připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů (sdružení je povinným
připomínkovým místem),
- prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst,
- hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné
správě
Sdružení :
- je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR,
- je zastáncem decentralizovaných řešení, odpůrcem nejrůznějších monopolů (např. v
odpadovém a vodním hospodářství). Prosazuje zachování dostupné sítě veřejných
služeb, regionálního školství včetně menších škol, sítě poštovních poboček, a to
zejména ve venkovském prostoru,
- poskytuje poradenské, odborné, vzdělávací a informační služby ke zvýšení
informovanosti a odbornosti starostů,
- pravidelně vydává Informační zpravodaj SMS ČR, který je členům distribuován
poštou, každý měsíc jsou zasílány měsíční Aktuality v elektronické podobě,
- zajišťuje vzájemnou komunikaci a informovanost starostů k aktuálním problémům
také prostřednictvím hlavní kanceláře,
- poskytuje službu bezplatné právní poradny, čímž napomáhá svým členům, aby mohli
své obce vést pokud možno s co největší jistotou a odborností,
- pořádá řadu svých vlastních seminářů, které jsou připravovány na míru malým obcím,
a to minimálně dvakrát ročně v každém kraji.
Členský příspěvek sdružení se skládá z částky 2000 Kč na každou obec / město (zásada
rovnosti) a dále z příspěvku 2 Kč na každého občana obce / města. Součet obou částek dává
výši příspěvku obce / města.
Příloha: email představení Sdružení místních samospráv ČR
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Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje členství ve Sdružení místních samospráv ČR.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
/
nehlasoval:

Ho
/

d) Festival dechových hudeb v Bludově v roce 2018
Komentář k danému bodu uvedl starosta, kterého poté doplnili zástupci Bludověnky
p. Linhart a p. Příhoda.
Na jednání rady obce 20.11.2017 přišli jmenovaní zástupci spolku „Bludověnka“ s návrhem
na uspořádání Festivalu dechových hudeb v roce 2018 pro obyvatele obce Bludov a širokou
veřejnost a dále s žádostí o finanční výpomoc obce. Rada obce si návrh vyslechla a požádala
zástupce Bludověnky písemně předložit koncept plánované akce s uvažovaným rozpočtem a
konkrétním požadavkem na finanční spoluúčast obce.
28.11.2017 starosta obdržel od zástupců Bludověnky email ( viz příloha), který obsahoval
návrh termínu konání (30.6.2018), místo konání (areál hřiště u hasičárny, alternativně areál
lázní Bludov), předběžná jména dalších účastníků festivalu (dechová hudba Túfaranka a další
dechové hudby ze Slovenska, festivalu by se účastnila i Bludověnka), výši rozpočtu
(160.000,- Kč) a požadavek na finanční spoluúčast obce ( 110.000,- Kč).
Jako oficiálního pořadatele a garanta uvedené akce navrhli Obec Bludov ve spolupráci
s dechovou hudbou Bludověnka. Touto akcí by chtěli ještě více zviditelnit obec a lidem
nabídnout kulturní akci, která by se mohla stát akcí tradiční, každoroční. Mimo jiné v této
věci i uvedli, že Bludověnka v posledních dvou letech natočila CD a DVD a měla by
vystoupit i v České televizi.
Příloha:. žádost

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Březina L. upozornil, že mu chybí v kalkulaci příjmová stránka, dotázal se, jestli už oslovili
nějaké sponzory.
p. Linhart reagoval, že sponzory osloví až podle výsledku hlasování zastupitelstva k žádosti o
příspěvek.
p. Klimeš doplnil, že kalkulace na 160.000,- Kč odpovídá běžným zvyklostem při účasti
zahraničních orchestrů.

13
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Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zahrnutí žádosti o dotaci spolku Bludověnka na
uspořádání Festivalu dechových hudeb v Bludově v roce 2018 do návrhu rozpočtu obce
pro rok 2018 ve výši 110 000,- Kč.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
proti:
zdržel se:
/
/
2
nehlasoval:
Poté starosta vyzval přítomné k všeobecné diskusi.
Ad 10) Diskuse
Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k všeobecné diskusi.
Hlavním tématem obsáhlé diskuse byla otázka provozování lomu na těžbu wollastonitu na
horním konci Bludova. Diskusi rozpoutaly stížnosti rozladěných občanů z horního konce
Bludova na provoz lomu a především nenahlášený odstřel 30.11.2017 v odpoledních
hodinách.
V diskusi vystoupili zejména občané horního konce - Matějíčkovi, Čmakalovi, p. Jílek,
p. Froleková, zastupitelé - Ston, Balík, Klimeš.
Diskuse:
p. Matějíčková požádala o prošetření odstřelu suroviny 30.11.2017 kolem 15.00 hod., který
proběhl bez ohlášení, bez upozorňujících sirén, bez bezpečnostních hlídek hlídajících vstup do
prostoru odstřelu. Sdělila, že po odstřelu dopadl na její pozemek kámen o hmotnosti cca
2,7 kg a ohrozil tak bezpečnost místních občanů. Doplnila, že pokud se věc řádně nevyšetří,
zamýšlí se nad kontaktováním televize. Také se dotázala, jaké má obec příjmy z provozování
lomu.
Čmakalovi doplnili, že činnost v lomu narušuje statiku jejich nově zrekonstruovaného domu,
je otázkou, jak blízko obytné zóny může být takový lom a jak blízko se přiblíží po
prodloužení nájemní smlouvy o pět let až do roku 2028 se společností, která lom provozuje.
Upozornil, že díky přeloženým náklaďákům pentlujícím až šest dní v týdnu praská
komunikace od pískovny k točce, příjezdová cesta k lomu je v neutěšeném stavu, bez
patřičného podkladu se propadá, je bez srážek. Doporučil zamezit společnosti odstřely do
doby vyšetření mimořádné události. V případě pomalého postupu šetření doporučil řešit
danou věc peticí.
p. Jílek se dotázal, kam má doručit dokumentaci k porušené statice domu v důsledku
provozování lomu.
p. Froleková nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy o pět let na pozemek, na kterém se
nachází dobývací prostor a je v něm těžen wollastonit. Informovala, že danou věc i s dalšími
připomínkami k hornímu konci podá písemně na obecní úřad.
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p. Ston odpověděl, že na základě písemných stížností několika občanů horního konce
doložených i fotografiemi byla obratem podána stížnost se žádostí o prošetření celé události
na orgán povolující odstřel a těžbu suroviny Obvodní báňský úřad (OBÚ), který je povinen
danou věc vyšetřit. Policie sdělila, že se těmito stížnostmi nezabývá.
Paní Matějíčkové odpověděl, že roční příjmy jsou 385.000,- Kč za nájem, cca 150.000,- Kč
podíl ze zisku, 100.000,- Kč od OBÚ, tedy celkem cca 635.000,- Kč.
Panu Jílkovi odpověděl, aby dokumentaci přinesl na obecní úřad. Vyzval i ostatní, pokud mají
co k události doložit, ať tak učiní.
p. Balík reagoval, že obec v této věci za daných okolností udělala maximum. Je předčasné
řešit věc přizváním televize nebo sepsáním petice. OBÚ má měsíc na to, aby věc prošetřil a
stanovil opatření. Zároveň v této věci vyzval občany o spolupráci při zmapování činnosti
(vrtání, odstřely a jejich ohlášení rozhlasem, sirénou, existence hlídek, odvoz suroviny, ….)
Dále sdělil, že obec sice vlastní pozemek, ale ložisko suroviny je v majetku státu, ten
rozhoduje o jeho vytěžení, povolující orgán pro těžbu suroviny je OBÚ a provozovatel lomu,
nájemce pozemku je společnost Bludovit s.r.o.
p. Balík st. doplnil, že sám jako radní byl účasten doby, kdy se lom otevíral, naštěstí díky
statutu lázeňské obce zde drcení suroviny neprobíhá v obci, ale hlavně informoval, že pokud
se otevře dobývací prostor pro těžbu suroviny, je povinnost ji vytěžit do konce.
p. Klimeš doporučil obci, která je 30% vlastníkem společnosti Bludovit s.r.o., vstoupit s touto
společností do jednání o řešení nastalé situace a nečekat na vyjádření OBÚ. Mimo jiné
informoval o blízkém jednání zastupitelstva Olomouckého kraje, na kterém se budou
schvalovat dotace pro rok 2018.
Z další diskuse uvádíme
p. Čmakal se vyjádřil k celkovému stavu na horním konci. Upozornil na zastaralé elektrické
vedení, na odstranění drátů po starém místním rozhlasu, na bioskládku Obecních lesů Bludov
s.r.o. (OLB s.r.o.) U beránka, na nevyhovující stav srážek dešťové vody nad točnou, díky
kterým přívalová voda teče po cestě, odnáší jemnou zeminu, zanáší koryto toku, nevsakuje se
díky srážkám v lese, na volně pobíhající psy na horním konci Bludova, hlavně ze statku U lip.
p. Bank Jan upozornil na neutěšený stav místí komunikace Na Balóně - výtluky plné vody
( spojka mezi komunikacemi na ul. Dr. Březiny a K Zámečku ). Požádal výtluky vysypat.
p. Ston reagoval, že obec výtluky vysype, ale pořád to jsou jen provizorní řešení, obec má
zájem věc řešit komplexně, vykoupením pozemků do cca 5m od komunikace a vybudováním
dešťové kanalizace.
p. Holinková upozornila na špatný stav dlažby na místní komunikaci ul. Školní před výjezdem
na komunikaci I/11.
p. Ston reagoval, že oprava si vyžádá zákaz vjezdu cca 2 dny.
p. Bank K. zhodnotil a pochválil pěknou vánoční výzdobu vánočního jarmarku, který pořádají
OLB s.r.o. u oranžerie.
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p. Strouhal upozornil na nebezpečné parkování vozidel zákazníků a zásobování před
prodejnou potravin u výjezdu od hasičárny. Hasičská auta mají při výjezdu k mimořádným
událostem zhoršený výhled.
Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky, starosta ukončil jednání zastupitelstva obce.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce č.15 konaného dne 11.12.2017 v Kulturním domě
Bludov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
301/Z/17 - zápis z jednání kontrolního výboru 22.11.2017.
302/Z/17 - rozpočtové změny č. 6 a 7 dle přílohy.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
303/Z/17 - jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Ing. Milana Klimeše a p. Jindřicha
Matěje.
304/Z/17 - program dnešního jednání s tím, že navržený program jednání se doplňuje v bodě
8 a) o projednání návrhu OZV č.3/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, dále se program doplňuje o nové body 9c) Členství ve Sdružení místních
samospráv ČR a 9 d) Festival dechových hudeb v Bludově v roce 2018 a dále
projednání bodu 7 f) Návrh změny katastrální hranice mezi obcemi Bludov a
Chromeč bude přesunuto za bod 2) Kontrola úkolů.
305/Z/17 - zprávu o plnění úkolů.
306/Z/15 - rozšíření obvodu Komplexní pozemkové úpravy do k.ú. Bludov s tím, že obvod se
rozšíří o parcely nacházející se v toku řeky Moravy (dotčené parcely jsou uvedené
v komentáři k tomuto bodu).
307/Z/17 - záměr změny obecní hranice mezi k. ú. Chromeč a k. ú. Bludov v oblasti řeky
Moravy, dle předloženého návrhu společnosti Geocentrum spol. s r. o., mapa č. 3
a 4.
308/Z/17 - zprávu o činnosti rady obce č. 13 za období od 12.09.2017 do 11.12.2017.
309/Z/17 - Pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření obce a návrh rady obce, aby se
hospodaření obce v roce 2018 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 2018.
310/Z/17 - prodej části pozemku p.č. 842 – ostatní plocha o výměře cca do 20 m2 v k.ú.
Bludov do výlučného vlastnictví Evženu Fazorovi, ml., bytem V Potokách 170,
Bludov za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené s odprodejem pozemku
půjdou na vrub kupujícího.
311/Z/17 - prodej pozemků p.č. 740/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a p.č.
741/2 – zahrada o výměře 109 m2 k.ú. Bludov do výlučného vlastnictví Jaroslavu
Augustinovi, bytem Na Hradě 226, Bludov za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že náklady
spojené s odprodejem pozemku půjdou na vrub kupujícího.
312/Z/17 - prodej části pozemku p.č. 911/1 – ostatní plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Bludov
manželům Janě a Jiřímu Skoumalovým, oba bytem 8.května 160, Bludov do jejich
společného jmění manželů za cenu 2000,- Kč/m2 + příslušná sazba DPH s tím, že
náklady spojené s odprodejem části pozemku budou hradit kupující.
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313/Z/17 - bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2986/1 ostatní plocha, dle
geometrického plánu č. 1655-135/2016 ze dne 27. 10. 2016 pozemek parc. č.
2986/3 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k.ú. a obci Bludov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Bludov s tím, že obec uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva.
314/Z/17 - návrh rady obce ponechat 2. částku místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na stejné výši 250,- Kč/os/rok, tj. celý místní poplatek na 450,- Kč/os/rok
z důvodu zavedení Motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství (
MESOH ) od 1.1.2018.
315/Z/17 - Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.3/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 7.12.2015.
316/Z/17 - členům kontrolního a finančního výboru za práci v roce 2017 odměny ve výši:
Kontrolní výbor
2.700,- Kč
Finanční výbor
3.600,- Kč
317/Z/17 - nový statut sociálního fondu včetně zásad pro jeho použití od roku 2018.
318/Z/17 - členství ve Sdružení místních samospráv ČR.
319/Z/17 - zahrnutí žádosti o dotaci spolku Bludověnka na uspořádání Festivalu dechových
hudeb v Bludově v roce 2018 do návrhu rozpočtu obce pro rok 2018 ve výši
110 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
320/Z/17 - žádost o odprodej pozemku p.č. 1314/22 v k.ú. Bludov, kterou podal Lukáš Dorna
s Petrou Krátkou, oba bytem Tyršova 750, Bludov, neboť žádost nesplňuje
stanovené kritérium minimální kupní ceny při prodeji pozemku.

Zastupitelstvo obce revokuje:
321Z/17 - usnesení č. 221/Z/16 ze dne 12.12.2016, kterým schválilo návrh rady obce pro rok
2018 a další roky v rámci zvyšování motivace občanů na třídění odpadů stanovit
výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů tak, aby celkový výnos tohoto
poplatku za obec pokryl veškeré výdaje, které obec se systémem sběru všech
odpadů má.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
322/Z/17 - starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji části pozemku 842 – ostatní
plocha o výměře cca do 20 m2 v k.ú. Bludov do výlučného vlastnictví Evženu
Fazorovi, ml., bytem V Potokách 170, Bludov.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
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323/Z/17 - starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji pozemků p.č. 740/2 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a p.č. 741/2 – zahrada o výměře 109 m2 v k.ú.
Bludov do výlučného vlastnictví Jaroslavu Augustinovi, bytem Na Hradě 226,
Bludov.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
324/Z/17 - starostu podpisem kupní smlouvy o prodeji části pozemku p.č. 911/1 – ostatní
plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Bludov manželům Skoumalovým, oba bytem
8.května 160, Bludov.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
325/Z/17 - starostu obce podpisem smlouvy o bezúplatném převodu části pozemku parc. č.
2986/1 ostatní plocha v k.ú. a obci Bludov z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Bludov.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta

Zapisovatel: Ing. Zdeněk Kolínek

Ověřovatelé:

Ing. Milan Klimeš, v. r.

p. Jindřich Matěj, v. r.

Ing. Pavel Ston, v. r.
starosta obce

