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 Bludov č. 19, které se konalo dne 13.6.2022
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), Mgr. Jakub Jelínek (Je),
Ing. Kateřina Juránková (Ju), Ing. Milan Klimeš (Kl), Jindřich Matěj (Ma) - od
bodu 5., Mgr. Karel Směšný (Sm), Ing. Pavel Ston (Sto), Bohuslav Strouhal (Str),
Ing. Josef Ťulpík (Ťu)
Nepřítomni: Jaroslav Hudlík, DiS. (Hu),
Program jednání :
Úvod
Kontrola úkolů
Zpráva o činnosti rady obce č. 15 za období od 15.3.2022 do 13.6.2022
Zápis z jednání kontrolního výboru 18.5.2022
Závěrečný účet obce za rok 2021
Rozpočtové změny za období 15.3.2022 - 13.6.2022
Majetkoprávní
a) Prodej pozemku p.č. 136/1 a nákup pozemku p.č. 678/5 vše v k.ú. a obci
Bludov
b) Smlouva o smlouvě budoucí o převzetí a likvidaci odpadů se Servisní
společností odpady Olomouckého kraje a.s.
8. Diskuse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ad 1) Úvod
Zasedání zahájil starosta Ing. Pavel Ston. Konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva
obce, které je schopno se usnášet. Omluvil p. Hudlíka, p. Matěje, který přijde později.
Nejdřív seznámil přítomné s programem jednání s tím, že navrhuje doplnit program jednání o
bod 7 b) Smlouva o smlouvě budoucí o převzetí a likvidaci odpadů se Servisní společností
odpady Olomouckého kraje a.s. a dále při projednávání rozpočtové změny č. 7 navrhne její
doplnění. Vyzval i zastupitele k případnému doplnění programu.
Jelikož nebyly žádné další doplňující návrhy, dal starosta o programu jednání hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání s tím, že bude doplněn o bod
7b) Smlouva o smlouvě budoucí o převzetí a likvidaci odpadů se Servisní společností
odpady Olomouckého kraje a.s.
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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Jako ověřovatele zápisu starosta navrhl Mgr. Karla Směšného, p. Bohuslava Strouhala,
Jelikož nebyly žádné jiné návrhy ani připomínky, dal starosta o návrhu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Mgr. Karla
Směšného, p. Bohuslava Strouhala.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
/
/
nehlasoval:
/
/
Vyhotovením zápisu starosta pověřil Ing. Zdeňka Kolínka, tajemníka obecního úřadu.
Ad 2) Kontrola úkolů
Starosta informoval přítomné o plnění úkolů z minulého zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
334/Z/21 - starostu obce podpisem smlouvy o bezúplatném převod pozemků z vlastnictví
České republiky, z hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ 69797111 do vlastnictví obce Bludov, IČ 00302368.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
prodloužen do 13.6.2022
splněno
355/Z/21 - starostu obce podpisem smlouvy o směně části obecního pozemku 2959/138 –
orná půda o výměře 3 860 m2 (tj. dva pozemky o výměrách 1930 m2) v k. ú.
Bludov, který se smění za pozemek p. č. 2959/144 – orná půda o výměře 3 860 m2
v k. ú. Bludov ve spoluvlastnictví MDDr. P. Vinklerové a MUDr. V. Hvizdové.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
prodloužen do 13.6.2022
splněno
374/Z/22 - starostu obce podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Dotačního
program obce Bludov na rok 2022 dle uvedeného schválení, které je uvedeno
v přehledových tabulkách.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
splněno
375/Z/22 - starostu podpisem smlouvy o prodeji pozemku v ulici Dr. Březiny, části p.č.
1004/1 ostatní plocha/ostatní komunikace- části o výměře cca do 45 m2 (jedná se
o část pozemku před domem č.p. 493) v k. ú. Bludov do výlučného vlastnictví Ing.
Milana Schrömera.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
prodloužen do 12.9.2022
Smlouva není zatím uzavřena. V současné době se čeká na vyřízení souhlasu
s dělením pozemku od Mě.ú. Špk (o vydání souhlasu žádala obec po odsouhlasení
prodeje části pozemku zastupitelstvem obce dne 28.3.2022,). Po získání souhlasu
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bude zpracován oddělovací geometrický plán, který je nedílnou součástí kupní
smlouvy. Následně dojde k vypracování a podpisu smlouvy.
376/Z/22 - starostu obce podpisem darovací smlouvy s panem Jiřím Pecháčkem st., bytem
Bludov na poskytnutí účelového daru ve výši 75.000,- Kč
na stavební úpravy domu potřebné pro zajištění odpovídajících podmínek pro
těžce nemocnou manželku Danuši.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
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) Zpráva o činnosti rady obce č. 15 za období od 15.3.2022 do 13.6.2022
Zprávu o činnosti přednesl místostarosta Bc. Roman Holinka.
Od posledního zasedání ZO, které se konalo 14.3.2022 jednala rada obce celkem 3 x.
Z těchto zasedání RO jsou pořízeny zápisy č. 48,49 a 50, které mají zastupitelé k dispozici.
Na těchto jednáních se RO zabývala především následujícím:
1. Kontrolou úkolů
2. Závěrečným účtem obce za rok 2021
3. Rozpočtovými změnami
4. Majetkoprávními záležitostmi
5. Záležitostmi VŽP
6. Zprávami komisí obce.
7. Úpravou cen pronájmu Obecního klubu
8. Ceníkem služeb místního informačního střediska
9. Poskytnutím dotací a darů v sociální oblasti pro rok 2022
10. Žádostmi základní školy
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce č. 15 za období od 15.3.2022
do 13.6.2022.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
/
2
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Ad 4) Zápis z jednání kontrolního výboru 18.5.2022
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce je předložen na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru 18.5.2022.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Přílohy: zápis z jednání kontrolního výboru 18.5.2022

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru 18.5.2022.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
/
Ad 5) Závěrečný účet obce za rok 2021
Na jednání zastupitelstva obce se dostavil zastupitel p. Matěj.
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Rada obce projednala dne 23.5.2022 a předkládá zastupitelstvu obce ke schválení závěrečný
účet obce za rok 2021 včetně zprávy Krajského úřadu Olomouckého kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 14.9. - 15.9.2021 a 21.4. - 22. 4.2022 pracovníky
krajského úřadu.
Závěr - Při přezkoumání hospodaření obce Bludov za rok 2021 - nebyly zjištěny chyby a
nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
v platném znění).
Tato zpráva je nedílnou součástí závěrečného účtu obce. Závěrečný účet byl před schválením
zastupitelstvem obce řádně zveřejněn dle zákona, tj. 15 dní před jeho projednáváním.
přílohy: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2021
Účetní závěrka obce za rok 2021 (schválena ZO 14.3.2022)
Účetní závěrka ZŠ za rok 2021 (schválena RO 21.2.2022)
Účetní závěrka MŠ za rok 2021 (schválena RO 21.2.2022)
Účetní závěrka - OLB s.r.o. za rok 2021
Účetní závěrka - Bludovit s.r.o. za rok 2021
Výroční zpráva - Nadace Karla staršího ze Žerotína za rok 2021

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 včetně Zprávy Krajského
úřadu Olomouckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez
výhrad.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
1
Ad 6) Rozpočtové změny za období 15.3.2022 - 13.6.2022
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce jsou předloženy:
na vědomí:
- rozpočtové změny č. 4 dle přílohy, které řeší změny v příjmové i výdajové části
(revitalizace středu obce u hasičárny, náhrady nemoc, karanténa) a které byly
schváleny radou obce 28.3.2022
- rozpočtové změny č. 5 dle přílohy, které řeší změny v příjmové i výdajové části
(příspěvek na výkon státní správy, přesun výdajů v paragrafu 3613 - nebyty) a které
byly schváleny radou obce 25.4.2022.
- rozpočtové změny č. 6 dle přílohy, které řeší změny v příjmové i výdajové části
(dotace rekonstrukce hasičárny, přesun výdajů v paragrafu 6112 - místní zastupitelské
orgány, koupě SW modulu KEO) a které byly schváleny radou obce 23.5.2022.
ke schválení:
 rozpočtové změny č. 7 dle přílohy, které řeší změny v příjmové a výdajové části
(kompenzační bonus covid, humanitární pomoc občanům Ukrajiny, daň z příjmu
obce), které byly projednány radou obce 23.5.2022. Starosta obce dále navrhuje
doplnit tento návrh z důvodu příznivého vývoje příjmů, konkrétně v položce DPH
navýšit rozpočet o 2,5 mil. Kč a zároveň z důvodu neuskutečnění výstavby skateparku
ušetřit 3,4 mil. Kč, tj. celkem k dispozici 5,9 mil. Kč a ty použít na rekonstrukci
příjezdové komunikace Olšanky ( 2,5 mil. Kč), rekonstrukci místní komunikace
Ermisova (150 tis. Kč), rekonstrukci šate ZŠ ( 1,1 mil. Kč), drobné opravy Oranžerie
(100 tis. Kč), dokončení rekonstrukce jižní stěny Oranžerie (900 tis. Kč), údržbu
zeleně (400 tis. Kč) a zbytek (750 tis. Kč) ponechat v nespecifikované rezervě
rozpočtu viz doplněná příloha tabulky.
příloha: tabulky rozpočtových změn č. 4, 5, 6 a 7

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Klimeš informoval, že finanční výbor po dnešním jednání navrhuje zastupitelstvu obce
schválit další finanční pomoc 200.000,- Kč z rozpočtu obce na pomoc válkou zasažené
Ukrajině a jejím občanům stejně jako na minulém jednání zastupitelstva obce prostřednictvím
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speciálního účtu zřízeného pro tyto účely neziskovou organizací Člověk v tísni, č. účtu:
0093209320/0300, účel daru: SOS UKRAJINA.
Dále navrhuje financovat z rozpočtu obce částkou 200.000,- Kč dovybavení místa setkávání,
vyhlídky na Brusné a pořídit tak stojan na kola, stůl a dalekohled.
p. Strouhal navrhl podpořit činnost hasičů z rozpočtu obce částkou 300.000,- Kč na
rekonstrukci domečku u sušárny hasičských hadic a tuto rekonstrukci sladit s provedenou
rekonstrukcí hasičské zbrojnice.
p. Ťulpík a p. Matěj se shodli, že by požadavek na dovybavení místa setkávání, vyhlídky na
Brusné měl být finančně specifikován.
p. Ston doplnil, že v případě schválení jednotlivých návrhů zastupitelů budou tyto
zapracovány do rozpočtové změny č. 7 s tím, že výdaje budou pokryty z paragrafu 6171 správa, položky 5901 - nespecifikovaná rezerva.
Jelikož nebyly žádné další návrhy, dotazy ani připomínky, dal starosta nejprve hlasovat o
návrzích zastupitelů Klimeše a Strouhala a poté o původních návrzích.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh finančního výboru poskytnout finanční pomoc
200.000,- Kč z rozpočtu obce na pomoc válkou zasažené Ukrajině a jejím občanům
prostřednictvím speciálního účtu zřízeného pro tyto účely neziskovou organizací Člověk
v tísni, č. účtu: 0093209320/0300, účel daru: SOS UKRAJINA s tím, že výdaje budou
pokryty z paragrafu 6171 - správa, položky 5901 - nespecifikovaná rezerva a toto bude
zapracováno do rozpočtové změny č. 7.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
1
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zastupitele Klimeše financovat z rozpočtu obce
částkou 200.000,- Kč dovybavení místa setkávání, vyhlídky na Brusné pořízením stojanu
na kola, stolu a dalekohledu s tím, že výdaje budou pokryty z paragrafu 6171 - správa,
položky 5901 - nespecifikovaná rezerva a toto bude zapracováno do rozpočtové změny
č. 7.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
proti:
zdržel se:
/
/
2
nehlasoval:
/
1

7

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zastupitele Strouhala financovat z rozpočtu obce
částkou 300.000,- Kč rekonstrukci zděného objektu sušárny hasičských hadic sladěnou
s provedenou rekonstrukcí hasičské zbrojnice s tím, že výdaje budou pokryty
z paragrafu 6171 - správa, položky 5901 - nespecifikovaná rezerva a toto bude
zapracováno do rozpočtové změny č. 7.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 4, 5 a 6 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. 7 dle přílohy doplněné o návrhy
starosty Stona, finančního výboru, zastupitelů Klimeše a Strouhala.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
Ad 7) Majetkoprávní
a) Prodej pozemku p.č. 136/1 a nákup pozemku p.č. 678/5 vše v k.ú. a obci Bludov
Zastupitel Bank upozornil na nesrovnalost mezi evidovaným stavem pozemku nabízeným do
směny v katastru nemovitostí a stavem skutečným. Na pozemku stojí mimo jiné část haly
Ponamu. Zastupitelé se po delší diskusi shodli na stažení bodu z programu jednání s tím, že
požadují geometrické zaměření všech pozemků vlastněných paní Brokešovou v dané lokalitě,
na kterých je vybudována obecní komunikace i za cenu případného finančního vyrovnání ze
strany obce z důvodu nižší ceny obecního pozemku požadovaného ve směně.
b) Smlouva o smlouvě budoucí o převzetí a likvidaci odpadů se Servisní společností
odpady Olomouckého kraje a.s.
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Obec Bludov se stala v roce 2021 akcionářem „Servisní společnosti odpady Olomouckého
kraje a.s.“. Cílem společnosti je řešit problém s likvidací odpadů po roce 2025 v rámci
Olomouckého kraje, kdy se prudce zvedne skládkovací poplatek. Schválení smlouvy o
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smlouvě budoucí o převzetí a likvidaci odpadů mezi obcí a uvedenou společností je dalším
krokem v procesu společného postupu obcí a měst Olomouckého kraje v likvidaci odpadů.
Pro účely realizace krajské odpadové infrastruktury je dále nutné schválit úhradu 10 % z
celkové částky 1500 Kč na občana, tedy částku 150 Kč na obyvatele, která bude vyčleněna z
rozpočtu obce v roce 2023 pro Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s.
Důležitá ustanovení smlouvy:
1. Svoz zůstává na akcionáři vysoutěžených svozových společnostech. Společnost bude svoz v
budoucnu řešit v případě žádosti ze strany akcionářů.
2. Smlouva neobsahuje postihy. V současné situaci jde o příslib nutný pro podání žádosti o
dotaci. Důkaz toho, že materiál do linky předáte, bude až závazek spolufinancování záměru a
následný podpis finální smlouvy o převzetí a likvidaci odpadu.
3. Tříděný odpad, linka je schopna si poradit s černými, žlutými a modrými popelnicemi.
Pokud žlutá popelnice ve Vaší obci obsahuje kovy, tak je z nich také vyseparuje. Pokud máte
linku, na které vytahujete obalové plasty, tak pro linku je stále zajímavý i výmět, který bude do
linky přijímán za jiný poplatek než nepřetříděny plast. I z výmětu se na lince dotřídí další
obchodovatelné plasty a ze zbytku se udělá palivo.
4. Výchozím okamžikem pro uzavření hlavní smlouvy je nyní kolaudační souhlas, resp.
kolaudační rozhodnutí. Společnost bude oprávněna vyzvat budoucí objednatele k uzavření
hlavní smlouvy až poté, co dojde k vydání kolaudačního souhlasu (resp. kolaudačnímu
rozhodnutí), nejpozději však do 2 měsíců od tohoto data.
5. Společnost si je vědoma toho, že ve chvíli, kdy bude docházet k uzavírání hlavních smluv,
mohou být někteří budoucí objednatelé smluvně zavázáni vůči jiným poskytovatelům těchto
služeb. Vzhledem k této skutečnosti smlouva obsahuje klauzuli umožňující uzavřít hlavní
smlouvu s účinností ode dne zániku takového závazku vůči jinému poskytovateli.
Přílohy: Návrh smlouvy se Servisní společností odpady Olomouckého kraje a.s.
Prezentace vize směrování společnosti v oblasti likvidace odpadů

Starosta obce k této věci doplnil, že danou problematiku konzultoval se starosty měst
Šumperk a Zábřeh a shodli se, že návrh společnosti neřeší problematiku svozu a likvidace
odpadů komplexně. Postrádají řešení likvidace biologického, velkoobjemového,
nebezpečného odpadu a řešení svozu. Svoz ponechávají v kompetenci obcí. Doporučil
usnesení neschválit. Jinak doplnil, že myšlenka je dobrá, ale bohužel postrádá komplexní
řešení.
Diskuse:
p. Balík se dotázal, jestli je reálné, aby si ponechala současná společnost jenom svoz.
p. Ston odpověděl, že rozhodně ne, svoz je tou méně výdělečnou činností.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
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Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí a likvidaci
odpadů se Servisní společností odpady Olomouckého kraje a.s.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
proti:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
zdržel se:
/
nehlasoval:
/

13
1
1

Usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo schvaluje částku 150 Kč na obyvatele, která bude vyčleněna z rozpočtu
obce na rok 2023 pro Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s. pro účely
realizace krajské odpadové infrastruktury.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
proti:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
zdržel se:
/
nehlasoval:
/

13
1
1

Usnesení nebylo přijato

Ad 8) Diskuse
Po vyčerpání oficiálního programu jednání zastupitelstva obce vyzval starosta přítomné
k všeobecné diskusi.
p. Balík upozornil na neutěšený stav prostranství kolem obchodu Jednoty na Tř. A. Kašpara a
doporučil kontaktovat zástupce Jednoty k jednání o nápravě.
p. Ston reagoval, že osloví Jednotu písemně.
p. Strouhal doporučil instalovat zrcadlo u výjezdu od márnice a upozornil na nevhodné
parkování aut u základní školy podél komunikace na ul. Nová dědina.
p. Holinková sdělila, že realizace autobusové zastávky „U zámku“ neodpovídá prezentaci,
není krytá, chybí tubus.
Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky, starosta ukončil jednání zastupitelstva obce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení z jednání zastupitelstva obce č.19 konaného dne 13.6.2022 v Kulturním domě v
Bludově
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
377/Z/22 - zápis z jednání kontrolního výboru 18.5.2022.
378/Z/22 - rozpočtové změny č. 4, 5 a 6 dle přílohy.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
379/Z/22 - program dnešního jednání s tím, že bude doplněn o bod 7b) Smlouva o smlouvě
budoucí o převzetí a likvidaci odpadů se Servisní společností odpady
Olomouckého kraje a.s.
380/Z/22 - jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Mgr. Karla Směšného, p. Bohuslava
Strouhala.
381/Z/22 - zprávu o plnění úkolů.
382/Z/22 - zprávu o činnosti rady obce č. 15 za období od 15.3.2022 do 13.6.2022.
383/Z/22 - závěrečný účet obce za rok 2021 včetně Zprávy Krajského úřadu Olomouckého
kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.
384/Z/22 - návrh finančního výboru poskytnout finanční pomoc 200.000,- Kč z rozpočtu
obce na pomoc válkou zasažené Ukrajině a jejím občanům prostřednictvím
speciálního účtu zřízeného pro tyto účely neziskovou organizací Člověk v tísni, č.
účtu: 0093209320/0300, účel daru: SOS UKRAJINA s tím, že výdaje budou
pokryty z paragrafu 6171 - správa, položky 5901 - nespecifikovaná rezerva a toto
bude zapracováno do rozpočtové změny č. 7.
385/Z/22 - návrh zastupitele Klimeše financovat z rozpočtu obce částkou 200.000,- Kč
dovybavení místa setkávání, vyhlídky na Brusné pořízením stojanu na kola, stolu a
dalekohledu s tím, že výdaje budou pokryty z paragrafu 6171 - správa, položky
5901 - nespecifikovaná rezerva a toto bude zapracováno do rozpočtové změny
č. 7.
386/Z/22 - návrh zastupitele Strouhala financovat z rozpočtu obce částkou 300.000,- Kč
rekonstrukci zděného objektu sušárny hasičských hadic sladěnou s provedenou
rekonstrukcí hasičské zbrojnice s tím, že výdaje budou pokryty z paragrafu 6171 –
správa, položky 5901 - nespecifikovaná rezerva a toto bude zapracováno do
rozpočtové změny č. 7.
387/Z/22 - rozpočtové změny č. 7 dle přílohy doplněné o návrh starosty Stona, finančního
výboru, zastupitelů Klimeše a Strouhala.
V Bludově dne 15.6.2022
Zapisovatel: Ing. Zdeněk Kolínek
Ověřovatelé:
Mgr. Karel Směšný v. r.

Bohuslav Strouhal v. r.
Ing. Pavel Ston v. r.
starosta obce

