Zápis
z jednání zastupitelstva obce č. 12, které se konalo dne 12.6.2017
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), Ing. Radek Březina (BřR),
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) - přítomen od projednávání usnesení k programu
jednání, Ing. Pavel Ston (Sto), Bohuslav Strouhal (Str), Ing. Josef Ťulpík (Ťu),
Nepřítomni: -Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Kontrola úkolů
Zpráva o činnosti rady obce č. 11 za období od 21.03.2017 do 12.06.2017
Zápis z jednání kontrolního výboru 31.5.2017
Rozpočtové změny projednávané radou obce 21.3.2017 – 12.6.2017
Změna č.1 Územního plánu Bludov
Majetkoprávní
a) Bludovit s.r.o. - žádost o odkup obchodního podílu obce, odkup části
pozemku dobývacího prostoru ve vlastnictví obce, úpravu nájemní
smlouvy
b) Prodej pozemků p.č. 1314/22 a p.č. 1314/21 pro výstavbu rodinných
domů při ulici Nádražní v k.ú. Bludov
8. VŽP
a) Změna v Pasportu místních komunikací obce Bludov
9. Různé
a) Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o regulaci nočního klidu
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. Františka Snášela, který přijde později.
Jako ověřovatele zápisu starosta navrhl Ing. Josefa Ťulpíka a Ing. Radka Březinu.
Jelikož nebyly žádné jiné návrhy ani připomínky, dal starosta o tomto návrhu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Ing. Josefa
Ťulpíka a Ing. Radka Březinu.
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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2

Vyhotovením zápisu starosta pověřil Ing. Zdeňka Kolínka, tajemníka obecního úřadu.
Dostavil se zastupitel Ing. František Snášel.
Poté starosta seznámil přítomné s programem jednání a vyzval zastupitele k případnému
doplnění programu.
Jelikož nebyly žádné připomínky ani doplňující návrhy, dal starosta o programu jednání
hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Kl Ban BřR Do
/
/
/
/

Ho
/

15

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
202/Z/16 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji části
pozemku p.č. 35/1-ostatní plocha o výměře cca do 50 m2 v k.ú. Bludov, propoj mezi
ulicí Špalkovou a potokem, mezi p.č. 44 a 43 manželům Romanu a Renatě Smyčkovým,
bytem 8. května 314, 789 61 Bludov, za cenu 100,- Kč za m2 do jejich společného
jmění manželů.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
prodloužen do 31.8.2017
252/Z/17 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotací v rámci Dotačního program obce Bludov na rok 2017, dle schválení.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
splněno
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253/Z/17 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o směně pozemků,
kdy pozemky ve vlastnictví obce Bludov p.č. 2527 – lesní pozemek o výměře 1544
m2 a p.č. 2528- ostatní plocha o výměře 1026 m2 o celkové výměře 2570 m2 v k.ú.
Bludov se smění za pozemek p.č. 2531- lesní pozemek o výměře 2796 m2 v k.ú.
Bludov ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České
republiky, s.p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19 Hradec Králové.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
prodloužen do 11.12.2017
254/Z/17 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji
pozemku p.č. 168/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 v k.ú. Bludov v
podílu o velikosti ½ na pozemku do společného jmění manželům Březinovým a v
podílu o velikosti ½ na pozemku Janě Daňkové.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
splněno
255/Z/17 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji části
pozemku 1346/1 – ostatní plocha/neplodná půda o výměře cca do 210 m2 v k.ú.
Bludov do společného jmění manželům Vondruškovým, bytem Nádražní 599,
Bludov.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
splněno
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
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
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Kl Ban BřR Do
/
/
/
/

Ad 3) Zpráva o činnosti rady obce č. 11 za období od 21.03.2017 do 12.06.2017
Zprávu přednesl místostarosta Ing. Josef Ťulpík.
Od posledního zasedání ZO, které se konalo 20.03.2017 se rada sešla celkem 4 x.
Z těchto zasedání RO jsou pořízeny zápisy č. 36., 37., 38., a 39. Tyto zápisy obdrželi
zastupitelé obce.

Ho
/

15
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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. Smlouvou o údržbě zeleně v obci na rok 2017.
9. Směrnicí stanovující postup při nakládání s nepotřebným majetkem obce.
10. Rozdělením finančních prostředků charitativním organizacím.
11. Prodejem bytového domu č.p. 69 – pokračování přípravy podkladů – odsouhlasení
vkladu do KN.
12. SDH – nákup nového automobilu.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce č. 11 za období od 21.03.2017
do 12.06.2017.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 4) Zápis z jednání kontrolního výboru 31.5.2017
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce je předložen na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru 31.5.2017,
kterého se zúčastnila nadpoloviční většina, zápis byl tentokrát platný.
Příloha: zápis z jednání kontrolního výboru

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
Ing. Klimeš reagoval, že apeluje na členy zvolené do kontrolního výboru, aby se účastnili
jednání.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru 31.5.2017.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

15

Ad 5) Rozpočtové změny projednávané radou obce 21.3.2017 – 12.6.2017
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
-

zastupitelstvu obce je předložena na vědomí rozpočtová změna č.1 dle přílohy
schválená radou obce 24.4.2017, která řeší změny v příjmové i výdajové části
rozpočtu v rámci paragrafů.

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
přílohy: tabulka rozpočtových změn č.1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 1 dle přílohy.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ho
/

Ad 6) Změna č.1 Územního plánu Bludov
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
1/ Projednání námitky pana Ing. Františka Březiny, Na Hradě č.p.104, Bludov
V předloženém návrhu Změny č.1 byl rovněž zakomponován bod, který řeší výstavbu
suchého poldru v lokalitě Žlíbek. Poldr je zachycen již v ÚP z roku 2012. Dle stanoviska
projektanta je zapotřebí pro navržení poldru ještě pozemku p.č. 2599/13, vlastník
Ing. František Březina, Na Hradě 104, Bludov. Proti podanému návrhu podal pan
Ing. Březina v zákonné lhůtě námitku, v niž nesouhlasí s výstavbou poldru na svém
pozemku.
Vzhledem k časové indispozici navrhujeme stažení bodu z programu s tím, že v platném
ÚP i nadále zůstane navržen suchý poldr v omezeném rozsahu.

15
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2/ Rozhodnutí o námitkách k návrhu Změny č.1 územního plánu Bludov
Vyvrcholením projednávání Změny č.1 územního plánu je schválení rozhodnutí
o námitkách k návrhu Změny č.1 územního plánu Bludov .
Přílohy: Rozhodnutí o námitkách k návrhu Změny č.1 územního plánu Bludov z veřejného projednání

3/ Opatření obecné povahy
Po schváleném rozhodnutí o námitkách je zapotřebí schválení obecně závazné vyhlášky –
Opatření obecné povahy. Obsahem opatření je odsouhlasení jednotlivých změnových
kroků.
Tyto jednotlivé úkony prošly schvalovacím procesem dle zákona a jsou zakomponovány
v konečném grafickém i textovém výstupu.
Přílohy: Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č.1/2017 - Změna č.1 Územního plánu Bludov

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Balík se dotázal, kde bude zaústěno protierozní opatření.
p. Ston odpověděl, že bude zaústěno do vodoteče, stejně jako u VC 17.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyjmutí bodu o výstavbě suchého poldru na pozemku p.č.
KN 2599/13, k.ú. Bludov z návrhu Změny č.1 územního plánu Bludov.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí o námitkách k návrhu Změny č.1 územního
plánu Bludov z veřejného projednání.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Zastupitelstvo obce vydává Změnu č.1 územního plánu Bludov, formou opatření obecné
povahy, které je přílohou návrhu na usnesení, dle §43odst.4 a §54 odst.2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a vyhlášky
č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, a dále dle § 171 – 174 zákona č.500/2004
Sb., správní řád, v plném znění.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi oznámit veřejnou vyhláškou opatření obecné
povahy „Změny č.1 územního plánu Bludov“.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 7) Majetkoprávní
a) Bludovit s.r.o. - žádost o odkup obchodního podílu obce, odkup části pozemku
dobývacího prostoru ve vlastnictví obce, úpravu nájemní smlouvy
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Starosta obce obdržel 30.5.2017 email jednatelky společnosti Bludovit s.r.o. Ing. Růženy
Bártové, jehož přílohami jsou žádost Ing. Bohumila Bárty o odkoupení obchodního podílu
obce 30% v uvedené společnosti, žádosti společnosti Bludovit s.r.o., zastoupené jednatelkou
Ing. Růženou Bártovou, o odkoupení části pozemku dobývacího prostoru p.č. 2543/5 k.ú.
Bludov o výměře 1,1178 ha ve vlastnictví obce a řešení stávající nájemní smlouvy mezi obcí
Bludov a Bludovit s.r.o. pro druhou část pozemku, vše viz příloha.
Jako zdůvodnění jednatelka uvádí:
1. Uvedené žádosti jsou pro obec Bludov ekonomicky výhodnější.
2. Převedením 30% OP na jednatele ing. Bártu bude možné následně provést fúzi Bludovit
s.r.o. a LP-STEEL sr.o.
3. Uvedeným řešením bude odstraněn největší problém a to, že se tím vyřeší dosavadní střet
zájmů dle §33, odst.1 zákona č.44/1988 Sb.
4. Co se týče pozemku dobývacího prostoru, ze zákona č.61/1988 Sb. §18a vyplývá, že obec
Bludov byla a je právním nástupcem účastníků řízení a z toho důvodu jsou všechna vydaná
rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru závazná. To znamená, že je možno na
uvedeném pozemku dobývat až do vyčerpání zásob.
Všechna rozhodnutí byla podepsána se souhlasem obce Bludov. Kopie rozhodnutí OBÚ o
dobývacím prostoru byly OÚ Bludov již předány.
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přílohy: návrhy na odkup obchodního podílu, na odkup části pozemku, na úpravu nájemní smlouvy
znalecký posudek k nahlédnutí na obecním úřadě
vyjádření JUDr. Martináka bude zasláno dodatečně

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Ston stručně okomentoval všechny žádosti s tím, že doporučil, aby o dané věci jednalo a
rozhodlo zastupitelstvo obce ve funkčním období 2022 – 2026.
p. Ťulpík reagoval, že je potřeba nejdřív položit a odpovědět na otázku, jestli bude obec
podporovat těžbu suroviny wolastonit i po roce 2023, kdy skončí platnost nájemní smlouvy.
p. Balík doporučil také ponechat rozhodnutí o předložených žádostech na zastupitelstvu
funkčním v letech 2022 – 2026.
p. Ťulpík upozornil, že firma potřebuje vědět, co bude po roce 2023, potřebuje se vyvíjet,
potřebuje investovat, potřebuje znát další strategii vývoje.
p. Balík reagoval, že řešení těchto otázek doporučuje ponechat k rozhodování následujícímu
zastupitelstvu.
p. Poprach doporučil při řešení těchto otázek komunikovat s lidmi především z horního
konce, kterých se těžba bezprostředně dotýká. Pokračující těžba se dle něj negativně projeví
na stavu nově opravené krajské komunikace na horní konec Bludova, na ulici Jana Žižky a
Hrabenovské.
p. Klimeš se dotázal, kdo je statutární orgán.
p. Ston odpověděl, že majitelem je Ing. Bárta, jednatelkou Ing. Bártová, 70% podílu vlastní
Ing. Bárta, 30% podílu vlastní obec.
p. Klimeš reagoval, že s hospodářským výsledkem 135.000,- Kč si nedokáže představit
významné investice do pozemků, odkoupení obchodního podílu.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost jednatelky společnosti Bludovit s.r.o. Ing.
Růženy Bártové na odkoupení obchodního podílu obce 30% v uvedené společnosti,
neschvaluje žádost o odkoupení části pozemku dobývacího prostoru p.č. 2543/5 k.ú.
Bludov o výměře 1,1178 ha ve vlastnictví obce a neschvaluje žádost o řešení stávající
nájemní smlouvy s Bludovit s.r.o. na druhou část pozemku dobývacího prostoru.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
/
nehlasoval:

14
1
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b) Prodej pozemků p.č. 1314/22 a p.č. 1314/21 pro výstavbu rodinných domů při
ulici Nádražní v k.ú. Bludov
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Obec od roku 2015 opakovaně nabízí k prodeji pozemky při ulici Nádražní pro výstavbu RD.
Pozemky obec nabízela formou obálkové metody, minimální výše kupní ceny byla stanovena
na 500 Kč/m2 s tím, že kupující bude hradit náklady spojené s prodejem. Na základě prvního
zveřejnění byl v roce 2015 jeden ze tří pozemků prodán. Tehdy si žádost podal pouze Lukáš
Indra, pozemek p.č. 1314/6 mu byl prodán za jeho nabízenou cenu 512 Kč/m2 bez DPH
(prodej byl osvobozen od DPH).
Obec na začátku tohoto roku obdržela žádost Pavlíny Kohoutkové, bytem Nemocniční 51A,
Šumperk, která požádala o odprodej pozemku p.č. 1314/21 o výměře 1100 m2 pro výstavbu
RD. O druhý pozemek p.č. 1314/22 o výměře 1050 současně požádala i její sestra Lenka
Kohoutková, bytem tamtéž.
Rada obce žádosti projednala na svém zasedání dne 27.3.2017 a svým usnesením č.
1050/R/17 schválila záměr prodeje pozemků za minimální cenu 505,- Kč/m2 včetně 21% DPH
pro výstavbu rodinných domů s tím, že kupující si budou hradit veškeré náklady spojené
s odprodejem pozemků a kupní cenu uhradí kupující do 30 dnů od podpisu smlouvy. Rada
obce dále uložila zveřejnit na úřední desce záměry o prodeji pozemků za schválených
podmínek s tím, že 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.
Pro informaci uvádíme popis zastavovací studie těchto pozemků:
- pozemky jsou situovány s výjezdem na krajskou silnici, každý pozemek má svůj samostatný
sjezd;
- v místě stavby budou pozemky navýšeny cca 70 cm, do západní části je možné pozemek
terasovitě snižovat;
- 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 stavebních míst;
- první dva domy ze strany od obce budou situovány štítem k silnici;
- stavebník dodrží stanovené odstupy od sousedních pozemků včetně stavební čáry, která je
stanovená 8 m od hranice pozemku silnice (z důvodu uložení stávajících sítí plynu a vzdušného
vedení VN);
- je předepsaná max. šíře domu 11 m, délka libovolná;
- přípustná podlažnost: 1NP + podkroví (v tomto případě zastřešení sedlovou nebo valbovou
střechou) nebo 2NP (zastřešena rovnou střechou). Nepřípustná je stavba přízemní bez
podkroví - bungalovu nebo 2NP + podkroví.

Ke zveřejnění záměrů došlo v termínu od 5.4.2017 do 24.4.2017 do 11.00 hodin.
K záměru prodeje pozemku p.č. 1314/22 obec obdržela žádost pouze od Lenky Kohoutkové,
která nabízí cenu 505 Kč/m2 a její žádost je nyní předložena zastupitelstvu obce k projednání.
K záměru prodeje pozemku p.č. 1314/21 obec obdržela dvě žádosti, jedná se o žádost Pavlíny
Kohoutkové a o žádost Petra Šimka. Rada obce obě žádosti projednala na svém zasedání dne
24.4.2017 a svým usnesením uložila písemně oslovit žadatele o odprodej pozemku, aby každý
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z žadatelů podal nejpozději do 22.5.2017 do 11.00 hodin v uzavřené obálce svoji nabídku
kupní ceny za pozemek.
Obec do stanoveného termínu obdržela nabídku pouze od Petra Šimka, bytem Nádražní 433,
Bludov, který obci nabízí kupní cenu ve výši 610 Kč/m2 a jeho žádost je nyní předložena
zastupitelstvu obce k projednání.
Příloha: mapka stavebních pozemků

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Balík doporučil prodat pozemek p. Kohoutkové za cenu 610,- Kč/m2 stejně jako
p. Šimkovi.
p. Ston odpověděl, že cena 505,- Kč/m2 je v souladu se zveřejněným záměrem a nabídnutou
cenou ze strany zájemce a cena 610,- Kč/m2 vzešla z výběrového řízení obálkovou metodou,
protože na daný pozemek byli dva zájemci.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 1314/21 o výměře 1100 m2 za kupní
cenu 610,-Kč/m2 včetně 21% DPH do výlučného vlastnictví Petru Šimkovi, bytem
Nádražní 433, Bludov s tím, že v kupní smlouvě budou zakomponovaná regulativa
k zastavění prodávaného pozemku, aby při výstavě RD byla tato regulativa dodržena
s tím, že kupní cena bude uhrazena na účet obce do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a
kupující bude při prodeji hradit veškeré náklady spojené s odprodejem pozemku.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č.
1314/21 o výměře 1100 m2 za kupní cenu 610,-Kč/m2 včetně 21% DPH do výlučného
vlastnictví Petru Šimkovi, bytem Nádražní 433, Bludov.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 1314/22 o výměře 1050 m2 za kupní
cenu 505,-Kč/m2 včetně 21% DPH do výlučného vlastnictví Lence Kohoutkové, bytem
Nemocniční 51A, Šumperk s tím, že v kupní smlouvě budou zakomponovaná regulativa
k zastavění prodávaného pozemku, aby při výstavě RD byla tato regulativa dodržena
s tím, že kupní cena bude uhrazena na účet obce do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a
kupující bude při prodeji hradit veškeré náklady spojené s odprodejem pozemku.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
/
1
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č.
1314/22 o výměře 1050 m2 za kupní cenu 505,-Kč/m2 včetně 21% DPH do výlučného
vlastnictví Lence Kohoutkové, bytem Nemocniční 51A, Šumperk.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
/
1
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 8) VŽP
a) Změna v Pasportu místních komunikací obce Bludov
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvem obce Bludov byl schválen odprodej části pozemku p.č. KN 35/1, k.ú. Bludov
o výměře cca 40 m2 ( výměra bude upřesněna rozdělením pozemku a následným zpracováním
geometrického plánu). Tento pozemek byl veden jako pozemek s funkcí místní komunikace a
takto byl veden i v Pasportu místních komunikací.
Po schváleném odprodeji je zapotřebí pozemek z Pasportu místních komunikací vyjmout a
pasport upravit.
Příloha: mapka změny v pasportu místních komunikací

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje Změnu v Pasportu místních komunikací, která zahrnuje
vyjmutí části místní komunikace na pozemku p. č. 35/1 mezi pozemky p.č. 43 a 44, k.ú.
Bludov.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
/
1
nehlasoval:
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Ad 9) Různé
a) Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o regulaci nočního klidu
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Obec obdržela oznámení p. Tomáše Špičky ze dne 2.6.2017 o konání akcí v průběhu léta –
venkovního posezení na zahrádce „Hospody u Tomášů“ na adrese Tř. A. Kašpara 357,
Bludov.
V této věci je nutné informovat, že schválením novely zákona o přestupcích provedená
zákonem č. 204/2015 Sb. se mění s účinností od 1.10.2016 ustanovení § 47 zmocnění pro
obce ke zkrácení doby nočního klidu.
Ustanovení § 47 odst. 6 zákona o přestupcích nově zní: „Dobou nočního klidu se rozumí doba
od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy,
zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou“. S účinností od 1. října 2016 obce nemají již
možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí příslušného
orgánu obce - rady obce. Obce mohou stanovovat výjimečné případy, při nichž je doba
nočního klidu kratší nebo žádná, pouze přímo v textu obecně závazné vyhlášky.
Porušení nočního klidu je přestupkem proti veřejnému pořádku (a to již od samotné účinnosti
zákona o přestupcích, tedy již od 1. července 1990), za jehož spáchání lze uložit sankci dle
zákona o přestupcích.
Obec si k této věci vyžádala metodickou pomoc Ministerstva vnitra, která tvoří přílohu
komentáře. Z tohoto vyjádření je patrno, že oznámení p. Tomáše Špičky nebude předmětem
schvalování Obecně závazné vyhlášky, protože uvedené akce nesplňují podmínku výjimečnosti
(celoobecní tradice, tradiční slavnosti, celoobecní společenské akce, akce nadregionálního
významu….). K dané věci je nutno doplnit, že akce neuvedené v Obecně závazné vyhlášce
mohou pokračovat i po 22. hodině za podmínky, že nenarušují noční klid. Tzn., že každá další
i soukromá akce nemusí být pro obec a její občany výjimečným případem, pro který by
musela být udělena výjimka z doby nočního klidu přímo v obecně závazné vyhlášce, a že
konání každé akce v době nočního klidu nemusí být nezbytně spojeno s rušením nočního
klidu. Nerespektování nočního klidu je však přestupkem proti veřejnému pořádku viz výše.
Příloha: oznámení Tomáše Špičky o konání akcí
metodická pomoc MV

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
K této problematice proběhla obsáhlá diskuse, které se zúčastnili zastupitelé Čech, Ston,
Balhar, Klimeš, Ťulpík, Balík, Březina L., Matěj,
Z této diskuse vybíráme.
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p. Balhar reagoval, že ho překvapil změněný pohled během relativně krátké doby na
problematiku OZV o regulaci nočního klidu. Na podzim 2016 se doporučovalo řešit i
soukromé akce prostřednictvím OZV, dnes je chápána OZV o regulaci nočního klidu pro akce
celoobecní, tradiční, nadregionální, soukromé akce musí dodržovat dobu nočního klidu.
p. Klimeš informoval, že konkrétně restaurace U Tomášů noční klid porušuje neustále.
I kdyby měla vyhláškou schválenou regulaci nočního klidu ve dnech podle žádosti,
v ostatních dnech by stejně porušovala dobu nočního klidu.
p. Balík doporučil připravit a schválit OZV o regulaci nočního klidu na dalším jednání
zastupitelstva obce v září tak, aby tato vyhláška obsahovala co nejvíce přirozených věcí, akcí,
které se v obci dějí.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s předloženými informacemi a výkladem
k novele zákona o přestupcích, že oznámení p. Tomáše Špičky není předmětem schválení
Obecně závazné vyhlášky o regulaci nočního klidu.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
proti:
zdržel se:
/
/
/
3
nehlasoval:

Poté starosta vyzval přítomné k všeobecné diskusi.

Ad 10) Diskuse
p. Balhar se dotázal, v jaké fázi je prodej nemovitosti „ Na Nové“
p. Ston odpověděl, že smlouva o koupi by se měla podle smlouvy o smlouvě budoucí
podepsat do 30.9.2017. Zájemce o koupi nemovitosti a získání dotace na její rekonstrukci
zvažuje podání nové žádosti o dotaci v jiné schůdnější výzvě.
p. Klimeš se dotázal, v jakém stavu je rekonstrukce hasičského areálu a areálu SK Bludov.
p. Ston odpověděl, že o dotační žádosti na opravu hasičského areálu se rozhodne do měsíce a
žádost o dotaci na úpravu areálu SK Bludov bude v červnu, červenci podána nově. Původní
výzva byla zrušena a bude vyhlášena výzva nová.
p. Poprach se dotázal, jestli může zahájit stavební řízení o novém plotu tak, aby byl v souladu
se schválenou změnou územního plánu.
p. Klimeš reagoval, že změna územního plánu se zveřejní na úřední desce a účinnosti nabude
15. dnem od zveřejnění.
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p. Urban upozornil, že na jeho pozemku - komunikaci k hřišti jsou v trávě zbytky kamení po
vybudované kanalizaci.
p. Ston odpověděl, že danou věc prověří.
p. Bank. se dotázal, jestli je něco nového v řešení bezpečnosti na křižovatce u zámku.
p. Kolínek odpověděl, že dopravní inspektorát prověří možnosti asistence při regulaci dopravy
v blízkosti přechodů pro chodce u zámku v době, kdy děti chodí do školy a podá v průběhu
června informaci.
p. Bank se dotázal, jestli by tři lavičky při cestě na Bludoveček nemohly být doplněny ještě o
dvě s výhledem na Bludov.
p. Ston reagoval, že byly zabudovány z podnětu občanů, vytypovaly se tři místa a jsou lidmi
hojně využívány.
p. Balhar se dotázal, jestli jsou možnosti nákupu vozidla pro hasiče z dotačních zdrojů kraje.
p. Ston odpověděl, že se rýsuje možnost využití dotačních peněz přes MAS Šumperský
venkov.
p. Klimeš informoval, že cena dopravní obslužnosti se pro obec nezmění. Bude stejná jako
předchozí dva roky 70,- /občana a dále informoval o setkání na Bludovečku s hejtmanem
Olomouckého kraje.
p. Strouhal informoval, že požární družstva mladých hasičů, dorostenců a dorostenek se po
vítězstvích v krajském kole celostátní hry Plamen probojovala na mistrovství republiky, které
proběhne v červenci v Českých Budějovicích.
Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky, starosta ukončil jednání zastupitelstva.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce č.12 konaného dne 12.6.2017 v Kulturním domě
Bludov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
257/Z/17 - zápis z jednání kontrolního výboru 31.5.2017.
258/Z/17 - rozpočtové změny č. 1 dle přílohy.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
259/Z/17 - jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Ing. Josefa Ťulpíka a Ing. Radka
Březinu.
260/Z/17 - program dnešního jednání.
261/Z/17 - zprávu o plnění úkolů.
262/Z/17 - zprávu o činnosti rady obce č. 11 za období od 21.03.2017 do 12.06.2017.
263/Z/17 - vyjmutí bodu o výstavbě suchého poldru na pozemku p.č. KN 2599/13, k.ú.
Bludov z návrhu Změny č.1 územního plánu Bludov.
264/Z/17 - rozhodnutí o námitkách k návrhu Změny č.1 územního plánu Bludov z veřejného
projednání.
265/Z/17 - prodej pozemku p.č. 1314/21 o výměře 1100 m2 za kupní cenu 610,-Kč/m2 včetně
21% DPH do výlučného vlastnictví Petru Šimkovi, bytem Nádražní 433, Bludov
s tím, že v kupní smlouvě budou zakomponovaná regulativa k zastavění
prodávaného pozemku, aby při výstavě RD byla tato regulativa dodržena s tím, že
kupní cena bude uhrazena na účet obce do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a
kupující bude při prodeji hradit veškeré náklady spojené s odprodejem pozemku.
266/Z/17 - prodej pozemku p.č. 1314/22 o výměře 1050 m2 za kupní cenu 505,-Kč/m2 včetně
21% DPH do výlučného vlastnictví Lence Kohoutkové, bytem Nemocniční 51A,
Šumperk s tím, že v kupní smlouvě budou zakomponovaná regulativa k zastavění
prodávaného pozemku, aby při výstavě RD byla tato regulativa dodržena s tím, že
kupní cena bude uhrazena na účet obce do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a
kupující bude při prodeji hradit veškeré náklady spojené s odprodejem pozemku.
267/Z/17 - Změnu v Pasportu místních komunikací, která zahrnuje vyjmutí části místní
komunikace na pozemku p. č. 35/1 mezi pozemky p.č. 43 a 44, k.ú. Bludov.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
268/Z/17 - žádost jednatelky společnosti Bludovit s.r.o. Ing. Růženy Bártové na odkoupení
obchodního podílu obce 30% v uvedené společnosti, neschvaluje žádost o
odkoupení části pozemku dobývacího prostoru p.č. 2543/5 k.ú. Bludov o výměře
1,1178 ha ve vlastnictví obce a neschvaluje žádost o řešení stávající nájemní
smlouvy s Bludovit s.r.o. na druhou část pozemku dobývacího prostoru.
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Zastupitelstvo obce vydává:
269/Z/17 - Změnu č.1 územního plánu Bludov, formou opatření obecné povahy, které je
přílohou návrhu na usnesení, dle §43odst.4 a §54 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a vyhlášky č.500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, a dále dle § 171 – 174 zákona č.500/2004
Sb., správní řád, v plném znění.

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
270/Z/17 - v souladu s předloženými informacemi a výkladem k novele zákona o přestupcích,
že oznámení p. Tomáše Špičky není předmětem schválení Obecně závazné
vyhlášky o regulaci nočního klidu.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
271/Z/17 - starostu podpisem kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č. 1314/21 o výměře
1100 m2 za kupní cenu 610,-Kč/m2 včetně 21% DPH do výlučného vlastnictví
Petru Šimkovi, bytem Nádražní 433, Bludov.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
272/Z/17 - starostu podpisem kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č. 1314/22 o výměře
1050 m2 za kupní cenu 505,-Kč/m2 včetně 21% DPH do výlučného vlastnictví
Lence Kohoutkové, bytem Nemocniční 51A, Šumperk.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
Zastupitelstvo obce ukládá:
273/Z/17 - starostovi oznámit veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy „Změny č.1
územního plánu Bludov“.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
Zapisovatel: Ing. Zdeněk Kolínek

Ověřovatelé:
Ing. Josef Ťulpík, v. r.

Ing. Radek Březina, v. r.

Ing. Pavel Ston, v. r.
starosta obce

