Zápis
z jednání zastupitelstva obce č. 15, které se konalo dne 16.9.2013
v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově
Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina,
Jaroslav Čech, Mgr. Jana Holinková, Ing. Milan Klimeš, Jindřich Matěj,
Josef Ocetek, Martin Schauer, Ing. Pavel Ston, Ing. Josef Ťulpík,
Ing. Martina Znojová, Ing. Jiří Homola.
Nepřítomni: Ing. Karel Janíček, Mgr. Martina Pešáková (omluveni)

Program jednání :
1. Úvod
2. Kontrola úkolů
3. Složení slibu člena zastupitelstva a stanovení odměny pro zbytek volebního
období do roku 2014 - Ing. Jiří Homola
4. Zpráva o činnosti rady obce č.12 za období 10.6. 2013 – 16.9. 2013
5. Zpráva o hospodaření obce k 31.8.2013
6. Rozpočtové změny č. 2 a 3
7. Výsledky hospodaření společností OLB s.r.o., Bludovit s.r.o.za rok 2012
8. Schválení a vyhlášení Podpůrných programů obce Bludov na rok 2014
9. FRB
a) Zrušení účtu Fondu rozvoje bydlení (FRB)
b) Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky ( FRB )
10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky ( povodňový fond )
11. Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
12. Majetkoprávní záležitosti
a) Odkup pozemků p.č. 1298/2 a p.č. 1448/2 v k.ú. Bludov od ČR, zemědělského
podniku Razová, státní podnik v likvidaci
b) Žádost o koupi pozemku p.č. 1995-zastavěná plocha a nádvoří - žadatel
Jednota s. d. Zábřeh
c) Odsouhlasení nového znění kupní smlouvy při prodeji pozemku pod
budovou p. č. 45 společnosti JALAHO s. r. o.
d) Směna pozemků v k.ú. Bludov – obec Bludov x Soňa Hrabkovská
13. Záležitosti VŽP
a) Profinancování realizace projektu “Soustava dětských naučných stezek v
lázeňské obci Bludov“.
14. Různé
a) Volba přísedícího Okresního soudu v Šumperku 2013 - 2017
b) Vytvoření tří stálých volebních okrsků
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Ad 1) Úvod
Zasedání zahájil starosta Ing. Pavel Ston. Před samotným projednáváním naplánovaného
programu omluvil prostory kulturního domu, ve kterých probíhá stavební akce - zateplení
kulturního domu s výměnou oken a venkovních dveří.
Poté na výzvu starosty přítomní povstali a minutou ticha uctili památku zesnulého
zastupitele p. Jana Kacara.
Po uctění památky konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva obce, které je schopno
se usnášet. Omluvil Ing. Karla Janíčka a Mgr. Martinu Pešákovou.
Jako ověřovatele zápisu starosta navrhl Ing. Josefa Ťulpíka a p. Jindřicha Matěje
a dal o tomto návrhu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Ing. Josefa
Ťulpíka a p. Jindřicha Matěje.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
proti:
zdržel se:
/
/
2
nehlasoval:
Vyhotovením zápisu starosta pověřil Ing. Zdeňka Kolínka, tajemníka obecního úřadu.
Poté starosta seznámil přítomné s programem jednání..
Navrhl následující změny :
- bod 3 Složení slibu člena zastupitelstva a stanovení odměny pro zbytek volebního
období do roku 2014 - Ing. Jiří Homola zařadit jako bod 2
- jako bod 3 nově zařadit Udělení pamětního listu obce panu Karlu Strakovi
- bod 2 Kontrola úkolů zařadit jako bod 4 a potom pokračovat dle původního návrhu s tím, že
- jako bod 13 e) nově zařadit Směnu částí pozemků po opravě mostu u „Habrmanova
mlýna“– obec Bludov x ČR, kdy příslušnost hospodařit s majetkem státu má Ředitelství
silnic a dálnic ČR
Jelikož nebyly další doplňující návrhy, dal starosta o programu jednání hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání s tím, že navrhuje: - bod 3
Složení slibu člena zastupitelstva a stanovení odměny pro zbytek volebního období do
roku 2014 - Ing. Jiří Homola zařadit jako bod 2, jako bod 3 nově zařadit Udělení
pamětního listu obce panu Karlu Strakovi, bod 2 Kontrola úkolů zařadit jako bod 4 a
potom pokračovat dle původního návrhu s tím, že jako bod 13 e) nově zařadit Směnu
částí pozemků po opravě mostu u „Habrmanova mlýna“– obec Bludov x ČR, kdy
příslušnost hospodařit s majetkem státu má Ředitelství silnic a dálnic ČR
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 2) Složení slibu člena zastupitelstva a stanovení odměny pro zbytek volebního
období do roku 2014 - Ing. Jiří Homola ( původně bod 3 )
Tento bod uvedl starosta.
Dne 17.6.2013 dle § 55 odst.2 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění zanikl z důvodu úmrtí mandát člena
zastupitelstva p. Janu Kacarovi z České strany sociálně demokratické. Dle § 56 odst.1 výše
citovaného zákona tak od 18.6.2013 na uvolněný mandát nastoupil 1. náhradník stejné strany
Ing. Jiří Homola, kterému bylo starostou obce předáno osvědčení rady obce o nastoupení do
funkce člena zastupitelstva obce Bludov.
Starosta obce oznámil, že nyní následuje složení slibu člena zastupitelstva obce. Podle
§ 69 odst.3 zákona o obcích skládá slib člen zastupitelstva před zastupitelstvem obce tak, že
povstane a po přečtení slibu pronese slovo „slibuji“. Složení slibu potvrdí člen
zastupitelstva svým podpisem pod slib u starosty obce.
Starosta vyzval nového zastupitele, aby povstal a přečetl slib :

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky.“
Poté starosta vyzval nového člena zastupitelstva, aby pronesením slova „Slibuji“ složil slib a
hned přistoupil k podpisu slibu.
Sdělil, že je potřeba ještě odsouhlasit výši odměny nového člena zastupitelstva a dobu, od
které mu bude odměna poskytována.
Měsíční odměny členům zastupitelstva obce se poskytují dle § 71 a násl.zákona č.128/2000
Sb., zákon o obcích (obecní zřízení).
Na ustavujícím zasedání bylo schváleno vyplácení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce podle odměny za nejvyšší funkci ve výši 50 % dle přílohy stanovené
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nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění
pozdějších předpisů.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky,dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zánik mandátu člena zastupitelstva obce p. Janu
Kacarovi dle § 55 odst. 2 písm.c) zákona č.491/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, v platném znění.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vznik mandátu člena zastupitelstva obce Ing. Jiřímu
Homolovi dle § 56 odst. 1 zákona č.491/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
proti:
zdržel se:
/
1
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva obce Ing. Jiřího
Homoly dle § 69 odst. 3 zákona č.491/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění a jeho stvrzení podpisem.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
proti:
zdržel se:
/
1
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplácení odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce
Ing. Jiřímu Homolovi podle odměny za nejvyšší funkci ve výši 50 % dle přílohy
stanovené nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů od 1.10.2013.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
proti:
zdržel se:
/
1
nehlasoval:
Ad) 3 Udělení pamětního listu obce panu Karlu Strakovi

( nový bod )

Starosta přednesl návrh udělení pamětního listu panu Karlu Strakovi u příležitosti 80. narozenin
za práci a přínos pro obec Bludov.
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Pan Karel Straka (* 17. září 1933) patří k nepřehlédnutelným postavám bludovského
veřejného života. K jeho největší a nedoceňované zásluze patří, že se patnáct let zcela
nezištně stará o chod hodin na bludovském kostele, seřizuje je a dennodenně natahuje. Dále se
od mládí věnuje zpěvu v kostele a v různých pěveckých sborech, jeho hlas neodmyslitelně
patří k bludovskému veřejnému prostoru. Zastupitelstvo obce Bludov mu jako výraz
poděkování a ocenění u příležitosti jeho osmdesátých narozenin uděluje Pamětní list obce
Bludov.
Jelikož nebyly žádné dotazy, ani připomínky dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce uděluje pamětní list panu Karlu Strakovi u příležitosti 80. narozenin
jako výraz ocenění a poděkování za nezištnou starost o chod hodin na bludovském kostele.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če
pro:
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Bř
/

St
/

Kl
/

Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
/
/
/
/
/
13

Poté starosta společně s místostarostou Ing. Klimešem předali za potlesku přítomných pamětní list
panu Karlu Strakovi, který za udělení poděkoval a krátce zavzpomínal.
Ad 4) Kontrola úkolů

( původně bod 2 )

Starosta informoval přítomné o plnění úkolů z minulého zastupitelstva.
53/Z/10 - zastupitelstvo obce ukládá radě obce informovat pravidelně zastupitelstvo obce o
provedených rozpočtových změnách.
Termín : úkol trvalý
zodpovídá: rada obce
281/Z/13 - zastupitelstvo obce ukládá radě obce předložit na jednání zastupitelstva obce
v měsíci záři výsledky hospodaření společností OLB s.r.o. a Bludovit s.r.o. za
rok 2012.
Termín : 9.9. 2013
zodpovídá: rada obce
splněno, bude projednáno jako samostatný bod
297/Z/13 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem souhlasného prohlášení,
kterým se obec vzdá duplicitního vlastnictví k pozemku p.č. 661/5 – ostatní plocha
o výměře 85 m2 v k.ú. Bludov.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
splněno
298/Z/13 - zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí
finančního daru ve výši 60.000,-Kč od společnosti Bludovská a. s., IČ: 25836498,
se sídlem Špalkova 156, 789 61 Bludov a pověřuje starostu jejím podpisem.
Termín : ihned
zodpovídá: rada obce
splněno
Jelikož nebyly žádné dotazy, ani připomínky dal starosta o daném bodu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění úkolů.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 5) Zpráva o činnosti rady obce č. 12 za období 10.6. 2013 do 16.9.2013
Zprávu přednesl místostarosta.
Od posledního zasedání ZO, které se konalo 10.června 2013 se rada sešla celkem 4 x (rady
12.6., 24.6., 29.7. a 26.8.2013 (resp. 28.8.).
Z každého zasedání RO byly pořízeny zápisy č. 54 až č. 57. Zápisy z jednání RO obdrželi
zastupitelé jako přílohu podkladů k jednání zastupitelstva.
Na svých zasedáních č. 54 až 57 se RO zabývala především následujícími záležitostmi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola úkolů z minulých zasedání RO
Hospodaření obce k 30.6.2013
Složení slibu člena zastupitelstva pro období do roku 2014 - Ing. Jiří Homola
Rozpočtové změny č. 2
Zrušení účtu Fondu rozvoje bydlení (FRB),
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 - zrušení OZV FRB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 - zrušení OZV povodňový fond
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství

9. Majetkoprávní záležitosti – v tom
- výpůjčka části pozemku p.č. 17 v k.ú. Bludov a tří unimobuněk – ZO ČSCH Bludov odstoupení od požadavku ZO ČSCH a nová žádost ZO ČSCH Bludov na pronájem
pozemků a části budovy v lokalitě „Na Nové“
- uzavření nové smlouvy o nájmu nebytového prostoru – ordinace lékaře – nájemce
MUDr. Ivo Mohyla
- žádost o pronájem vinárny pod radnicí – Petr Kupka , bytem Sudkov 177
- uzavření nájemní smlouvy s Lesy ČR – nájem lesní školky
- prominutí nájmu za III. čtvrtletí/2013 u nebytového prostoru „Vinárna Domino v KD“ –
nájemce Pavel Hegedüs
- žádost o ukončení pronájmu zahrádky – p. Naděžda Poláčková a p. Anna Dubová
- žádost o prodloužení nájmu u části pozemku p.č. 24/1 v k.ú. Bludov – p. Radovan Mikláš
stánek se zmrzlinou ) a schválení dodatku ke smlouvě - stánek se zmrzlinou
- výpověď z nájmu části pozemku p.č. 1314/6 – nájemce p. Jindřich Klimeš
- schválení smlouvy o příspěvku – poskytovatel SDH Bludov - o spolupodílu na částku
54.732,Kč k opravě strojního hasičského zařízení
- žádost o koupi pozemku p.č. 1995-zastavěná plocha a nádvoří - Jednota s.d. Zábřeh ,
pozemku p.č. 1995– pod budovou Jednoty č.p. 336, ulice Jiráskova
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- smlouva o smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek - připojení přípojky NN
k novému rekreačnímu domku na parcele p.č. KN 2396 –Vlčí důl pro paní Ludmilu
Řehákovou, Ráječek
- smlouva o právu umístění stavby a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na zřízení vodovodní přípojky pro dům č.p. 568, ulice Lázeňská. Žadatelé:
Kozák Lubomír a Kozáková Danuše,
- úprava smlouvy o pronájmu nebytových prostor a movitých věcí - pohostinství „Vlčí
důl“ – nájemce Pavel Hegedüs
- odkup pozemků p.č. 1298/2 a p.č. 1448/2 v k.ú. Bludov na ulici Polní od ČR,
Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci
- informace k připravovanému výběrovému řízení při prodeji pozemku p.č. 2769/1 v k.ú.
Bludov – prodávající Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Helenina
skála
- návrh na směnu pozemků v k.ú. Bludov – Soňa Hrabkovská x obec
- odsouhlasení nového znění kupní smlouvy při prodeji pozemku pod budovou č.p. 45
společnosti JALAHO s. r. o.
- informace k pozemkům pod a kolem vodní elektrárny zveřejněním záměru o pronájmu
pozemků
10. záležitosti VŽP - v tom
- výběr dodavatele výkonu technického dozoru investora na investiční akce „Zateplení a
výměna oken na ZŠ“ a na „Zateplení a výměna oken na KD" - a uzavření mandátní
smlouvy s firmou IREA Šumperk
- návrh na výměnu části oken v MŠ Bludov a lékárně na ul. Polní 502 a) Návrh na
výměnu části oken v Penzionu na ul. Lázeňská 359 - dodavatel firma ANODUS s.r.o.
- lokalita pro výstavbu rodinných domů - KOZÁKOVO - dokončenou studií na výstavbu
rodinných domků v lokalitě „Kozákovo“, nacházející se nad ulicí Lázeňskou naproti
topolové aleje do lázní
- prodej bytového domu na ul. Lázeňská č.p. 319 (Na Nové) - zadáním prodeje obecního
bytového domu realitní kanceláři STING, s.r.o
- výběr zhotovitele akce: „Rekonstrukce místní komunikace Palackého v Bludově “ schvaluje firmu KARETA s.r.o., Krnovská 51, Bruntál
- zhotovitele akce: „Rekonstrukce místní komunikace Stará v Bludově “ - firmu KARETA
s.r.o., Krnovská 51, Bruntál
- revitalizace topolové aleje u lázní v Bludově - zpracování žádosti o dotaci, mezi obcí
Bludov a paní Leonou Vižďovou,Skorkovského 43, Brno, vč. organizace výběrového
řízen a technického dozoru
- vlastnické vztahy pod místními komunikacemi – ulice Palackého
- návrh na odstranění hracích prvků na dětském hřišti u panelového domu č.p. 691 na ul.
Školní. Rada obce souhlasí s odstraněním hracích prvků umístěných na pozemku parc. č.
144 na dětském hřišti u panelového domu č.p. 691 na ul. Školní a požadavek informovat
občany o důvodech odstranění .
- finanční úspora za odebranou elektrickou energie ve větších odběrných místech
v objektech ve
vlastnictví obce
- uvolnění bytu v bytovém domě na ul. 8.května č.p. 69 v Bludově - inzerce
- profinancování realizace projektu “Revitalizace území Bludov - centrum“.
- smlouva č. 12119843 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Snížení energetické
náročnosti základní školy – objektu U2 v obci Bludov“
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11. Různé
- prodloužení pronájmu bytu – Veronika Římská, Miroslava Snášelová, Bludov, Polní 940
- žádost o ukončení nájmu hrobového místa a Dohody ke Smlouvě o pronájmu hrobového
místa
- smlouvy na odvádění odpadních vod – přechod z placení stočného dle směrných čísel
roční potřeby vody na vodoměry v roce 2013
- smlouvy na odvádění odpadních vod – změna majitele nemovitostí
- dodatky k nájemním smlouvám – o poskytnutí služby spojené s užíváním bytu –
dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod
- odpis pohledávek na podrozvahu
- zápis ze zasedání Komise kulturní, mládeže a sportu a komise stavební
- připomínky Komise KMS k řešení odpadů v obci - odpadkové koše
- schválení návrhu na použití 50 % z rezervy mzdových prostředků mateřské školy a
vyplacení odměn z rezervy mzdových prostředků základní školy
- změna termínu jednání zastupitelstva obce na 16.9.2013
- projednání návrhu Podpůrných programů obce Bludov na rok 2014
- výsledky hospodaření společností za rok 2012 – OLB s.r.o., Bludovit s.r.o.
- vytvoření tří stálých volebních okrsků
- volba přísedícího Okresního soudu v Šumperku 2013 - 2017 - paní Danuše Hojgrová
- žádost základní školy o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků.
- žádost o odpuštění části stočného za rok 2013 manželé Hrubých, bytem Nová Dědina 8
Jelikož nebyly žádné dotazy, ani připomínky dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce č.12 za období 10.6.2013 –
16.9.2013.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ad 6) Zpráva o hospodaření obce k 31.8.2013
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce na vědomí Zprávu o hospodaření obce k 31.08.2013
Příjmy
Výdaje
Financování ( P-V)
Zůstatky účtů:
ČS
KB

28 585 312,31
21 223 505,71
7 361 806,60

4 974 704,77
2 412 284,79
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ČNB
ČNB
ČSOB

738,85
413 128,23
2 332 621,07
10 133 477,71

Soc. fond
FRB

174 592,09
143 128,23
318 560,16

Kauce
Celkem:

55 603,10 506 640,87

Přílohy: rozbor příjmů a výdajů
bankovní účty
financování tř.8

Po přečtení komentáře starosta otevřel diskusi.
Diskuse:
p. Balík se dotázal, jaký je stav plnění daňových příjmů do rozpočtu obce k dnešnímu dni.
p. Ston odpověděl, že situace s daňovými příjmy není špatná a krátce situaci okomentoval dle
jednotlivých položek. Vyšší příjmy jsou řešeny v dalším bodu rozpočtových změn.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31.08.2013
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 7) Rozpočtové změny č. 2 a 3
Komentář k bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce je předložena na vědomí rozpočtová změna č.2 v roce 2013
dle přílohy, která řeší změny příjmové i výdajové části v rámci § Tyto rozpočtové změny
schválila rada obce na jednání 29.7.2013.
Zastupitelstvu obce je dále předložena ke schválení rozpočtová změna č.3 v roce 2013, která
řeší změny výdajů a příjmů viz příloha.
Jedná se o navýšení o celkových příjmů o 1 480 tis. Kč, které budou použity pro výdaje v
kapitole § 3392 KD Bludov, § 3613 – nebyty, § 2212 - silnice a § 5512 - hasiči.
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Dále se jedná o přesun financí mezi § 3419 – sportovní zařízení a §3429 – spolky PPO,
§ 3721 – odpady a § 3722 – komunální odpad.
Nakonec upozornil na chybičku v návrhu rozpočtové změny č.3, kdy v příjmech v paragrafu
6171 správa a položce 2111 služby je potřeba navrhovanou upravovanou částku 250.000,- Kč
snížit o 150.000,- Kč na 100.000,- Kč a to samé učinit u výdajů v paragrafu 3392 kulturní
dům položce 6121 investice, navrhovanou upravovanou částku 1000.000,- Kč snížit o
150.000,- Kč na 850.000,- Kč, zároveň zdůvodnil navýšení výdajů proti původnímu rozpočtu
při rekonstrukci a zateplení kulturního domu a dále zvýšené náklady při rekonstrukci
komunikace na ulici Palackého.
příloha: tabulky rozpočtových změn č.2 a 3

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 2 dle přílohy.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 3 dle přílohy s tím, že v příjmech
v paragrafu 6171 správa a položce 2111 služby bude navrhovaná upravovaná částka
250.000,- Kč snížena o 150.000,- Kč na 100.000,- Kč a u výdajů v paragrafu 3392
kulturní dům položce 6121 investice bude upravovaná částka 1000.000,- Kč snížena o
150.000,- Kč na 850.000,- Kč.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ad 8) Výsledky hospodaření společností OLB s.r.o., Bludovit s.r.o.za rok 2012
Tento bod uvedl starosta.
Zastupitelstvo obce na jednání 11.3.2013 uložilo radě obce usnesením č. 281/Z/13 předložit
na jednání zastupitelstva obce v měsíci záři výsledky hospodaření společností OLB s.r.o. a
Bludovit s.r.o. za rok 2012.
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce na vědomí výsledky hospodaření společností OLB
s.r.o. a Bludovit s.r.o. za rok 2012.
Starosta konstatoval k výsledkům společnosti Bludovit s.r.o. za rok 2012, že hospodářské
výsledky jsou za poslední roky pozitivní s tím, že obci s obchodním podílem 30% v této
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společnosti je po zdanění úměrně vyplacen podíl z kladného hospodářského výsledku.
Výsledek před zdaněním za rok 2011 byl 1,297 mil Kč a za rok 2012 1,605 mil Kč.
K výsledkům společnosti OLB s.r.o. konstatoval, že hospodářské výsledky za poslední dva
roky jsou kladné. Výsledek před zdaněním za rok 2011 byl 44.000,- Kč a za rok 2012
70.000,- Kč. Výsledky byly ovlivněny investicemi do nákupu nakladače za cenu cca 1,6 mil
Kč, traktoru za cca 0,9 mil Kč a do rekonstrukce skleníku. Dále konstatoval, že stojí za
zmínku zásoby zboží ( písek, nedokončená výroba ve školce, zboží v prodejně ) v hodnotě cca
2,265 mil Kč.
Poté starosta otevřel diskusi.
Diskuse:
p. Schauer se dotázal, na jak dlouho je ještě podepsána smlouva.
p. Ston odpověděl ještě na 10 let.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Přílohy: rozvaha + výkaz zisku a ztráty OLB s.r.o a Bludovit s.r.o.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky hospodaření společností OLB s.r.o. a
Bludovit s.r.o. za rok 2012.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 9) Schválení a vyhlášení Podpůrných programů obce Bludov na rok 2014
Komentář k tomuto bodu přednesl místostarosta.
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce k projednání a schválení návrh na znění podpůrných
programů obce na rok 2014.
Jednotlivým komisím byla dána možnost vyjádřit se k současnému znění podpůrných
programů s tím, že mohou navrhnout jejich úpravu.
Stanoviska komisí:
Komise sociální a bytová – bez úprav
Komise kulturní, mládeže a sportu – jde hlavně o úpravy provozního charakteru a to podle
zkušeností při podávání žádostí a pak i při samotném čerpání. V předloženém textu jsou tyto
úpravy označeny podtržením textu.
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Komise životního prostředí – bez úprav
Komise stavební - se již od konce roku 2012 zabývá koncepcí podpůrného programu,
týkajícího se architektonického vzhledu obce na „horním konci“.
V podstatě se členové stavební komise shodli na tom, že nadále nejsme příznivci
přidělování tohoto typu dotace a pro další léta nedoporučujeme rozdělování dotací dle
tohoto programu.
Ušetřené finance navrhujeme poskytnout na podporu mládeže v obci.
Pro vysvětlení uvádíme: nastavená pravidla mají sloužit na podporu objektů nacházejících se
v ochranném pásmu lidové architektury. Myšlenka byla spojována s vícenáklady, které
vznikají z důvodu navýšených financí při případné rekonstrukci, stanovené podmínkami
památkové péče.
Tito stavebníci mohli být finančně z dotace zvýhodňováni. Stejně tak ale na druhém konci
obce jsou v nevýhodě občané, kteří bydlí podél silnice s vysokou frekvencí dopravy a budují
nejrůznější opatření ( trojitá okna proti hlučnosti, zvukové izolace) nebo bydlení kolem
vodních toků ( úpravy proti velké vodě). Zde nikdo nikomu nic nenabízí a občané v těchto
lokalitách nemají žádné možnosti dotačních příspěvků z obecního rozpočtu. Každá lokalita si
žádá své a není proto dobré zvýhodňovat pouze určitou skupinu bydlících.
V předloženém textu programů je navrhované zrušení dotačního titulu „D. Podpora
architektonického vzhledu obce“ V předloženém textu je zrušení tohoto dotačního titulu
označeno přeškrtnutím textu.
Poznámka: u tohoto dotačního titulu byla pro rok 2013 schválena v rozpočtu částka 56.000,Kč, byla podána jedna žádost a k žádosti bylo schváleno zastupitelstvem obce 30.000,-Kč –
Irena Davidová - provizorní zastřešení objektu č.p. 127.
Příjem žádostí bude po dobu 30 dnů, od 2.1.2014 do 31.1.2014 s tím, že informace o
vyhlášení podpůrných programů bude uvedena v prosincovém čísle Bludovanu.
Rada obce projednala návrhy komisí na úpravu podpůrných programů a svým usnesením
souhlasila s upraveným návrhem jejich znění s tím že, dotační titul „D. Podpora
architektonického vzhledu obce“ doporučuje na základě návrhu stavení komise zrušit a
předkládá tento návrh zastupitelstvu obce ke schválení.
Přílohy:Návrh - Podpůrné programy obce Bludov na rok 2014
Návrh - Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce Bludov na rok
2014

Po přečtení komentáře starosta otevřel diskusi.
Diskuse:
p. Balík informoval, že dotační titul, navrhovaný ke zrušení, měl kompenzovat vícenáklady
spojené se složitějším úředním vyřizováním a vícenáklady na realizaci oprav domů
v památkové zóně, jejímuž vzniku nedokázala obec zabránit. Na základě toho nesouhlasí se
zrušením a navrhuje hlasovat zvlášť o vyškrtnutí bodu D a potom o zbývajícím návrhu.
p. Ston reagoval, že do celkové sumy peněz v rámci podpůrných programů nelze začlenit
vyšší částky na opravy domů v památkové zóně.
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p. Balík odpověděl, že částka z podpůrných programů dle bodu D byla určena na kompenzaci
vyšších nákladů jako rozdílu mezi např. pořízením běžných plastových oken a oken
požadovaných v památkové zóně.
p. Klimeš sdělil, že podporuje návrh komise a bod D zrušit.
p. Balík navrhl, aby se o zachování bodu D hlasovalo.
Starosta dal proto hlasovat o následujícím usnesení dle protinávrhu p. Balíka.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené znění Podpůrných programů obce Bludov na
rok 2014 a na základě toho vyhlašuje Výběrového řízení na poskytnutí podpor
z podpůrných programů obce Bludov na rok 2014 s tím že, dotační titul „D. Podpora
architektonického vzhledu obce“ bude zachován.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
4
proti:
/
/
/
/
/
/
6
zdržel se:
/
/
/
3
nehlasoval:
Protinávrh nebyl přijat.
Starosta dal poté hlasovat o původním návrhu.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené znění Podpůrných programů obce Bludov na
rok 2014 a na základě toho vyhlašuje Výběrového řízení na poskytnutí podpor
z podpůrných programů obce Bludov na rok 2014 s tím že, dotační titul „D. Podpora
architektonického vzhledu obce“ bude zrušen.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
8
proti:
/
/
/
/
4
zdržel se:
/
1
nehlasoval:

Ad 10) FRB
a) Zrušení účtu Fondu rozvoje bydlení (FRB)
Tento bod uvedl starosta.
Rada obce projednala dne 29.7.2013 a nyní předkládá zastupitelstvu obce ke schválení
převod zůstatku z účtu FRB na běžný účet u České spořitelny a.s. a následné zrušení účtu
FRB z důvodu minimálního využití účtu.
Po přečtení komentáře starosta otevřel diskusi.
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Diskuse:
p. Balík se dotázal, jestli by nemohly být všechny obecně závazné vyhlášky rušené podle
bodu 10 a 11 zrušeny jednou vyhláškou.
p. Kolínek odpověděl, že věc byla konzultována se zástupcem ministerstva vnitra.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce schvaluje převod zůstatku účtu FRB na běžný účet u České
spořitelny a.s. a následné zrušení účtu FRB.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

b) Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky ( FRB )
Tento bod uvedl starosta.
Z důvodu zrušení účtu FRB u České spořitelny a.s. rada obce po předchozím projednání
29.7.2013 předkládá zastupitelstvu obce ke schválení návrh Obecně závazná vyhláška č.
1/2013, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky :
- obecně závazná vyhláška obce Bludov č. 1/2000, o vytváření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení ze dne 5.6.2000,
- obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o změně Obecně závazné vyhlášky obce
Bludov čís. 1/2000 o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje
bydlení. Ze dne 19.12. 2005,
- obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o změně Obecně závazné vyhlášky obce Bludov čís.
1/2000 o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení ve znění
OZV č. 3/2005 ze dne 17.12.2007
Příloha: OZV č.1/2013

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
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Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se zrušují
některé obecně závazné vyhlášky
- obecně závazná vyhláška obce Bludov č. 1/2000, o vytváření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení ze dne 5.6.2000,
- obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o změně Obecně závazné vyhlášky obce
Bludov čís. 1/2000 o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje
Bydlení ze dne 19.12.2005,
- obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o změně Obecně závazné vyhlášky obce Bludov
čís. 1/2000 o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení ve
znění OZV č. 3/2005 ze dne 17.12.2007
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 11) Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky ( povodňový fond )
Komentář přednesl starosta.
Z důvodu zrušení účtu povodňového fondu 30.11.2007 určeného pro občany postižené
záplavami v roce 1997 rada obce po předchozím projednání 29.7.2013předkládá
zastupitelstvu obce ke schválení návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, kterou se zrušují
některé obecně závazné vyhlášky :
- obecně závazná vyhláška obce Bludova o vytvoření a použití účelového fondu obce
v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok
1997 pro občany postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům
obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou – záplavou ze dne
25.11.1997,
- obecně závazná vyhláška č. 1/2001, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška o
vytvoření a použití fondu obce v rámci „Programu poskytování státních půjček na
opravy bytového fondu pro rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami a o
postupu poskytování úvěru vlastníkům obytných budov poškozených živelnou pohromou
– záplavami“ ze dne 26.2.2011.
Příloha: OZV č.2/2013

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
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Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se zrušují
některé obecně závazné vyhlášky
- obecně závazná vyhláška obce Bludova o vytvoření a použití účelového fondu obce
v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok
1997 pro občany postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům
obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou – záplavou ze dne
25.11.1997,
- obecně závazná vyhláška č. 1/2001, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška o
vytvoření a použití fondu obce v rámci „Programu poskytování státních půjček na
opravy bytového fondu pro rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami a o
postupu poskytování úvěru vlastníkům obytných budov poškozených živelnou
pohromou – záplavami“ze dne 26.2.2011
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 12) Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta.
Rada obce po předchozím projednání 29.7.2013 předkládá zastupitelstvu obce ke schválení
návrh nové Obecně závazné vyhlášky č.3/2013 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství., kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č.4/2012 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.ze dne 11.6.2012. Obecně závazná vyhláška č.3/2013 ruší v příloze č.1
obecně závazné vyhlášky lokalitu prostranství před Jednotou, p.č. 2979/2 , 2979/3 pro
umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje a služeb. V roce 2012 proběhla
rekonstrukce Tř. A. Kašpara.
Přílohy: Příloha č.1 - Veřejná prostranství v obci Bludov
Příloha č.2 - mapka vymezení veřejného prostranství pro umístění a provoz lunaparků, cirkusů, jiných
obdobných atrakcí a s tím spojených zařízení sloužících pro poskytování prodeje

Po přečtení komentáře starosta otevřel diskusi.
Diskuse:
p. Holinková poukázala na to, aby skutečné umístění stánků odpovídalo schválené příloze.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
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Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.4/2012 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 11.6.2012.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 13) Majetkoprávní záležitosti
a) Odkup pozemků p.č. 1298/2 a p.č. 1448/2 v k.ú. Bludov od ČR,
zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci
Tento bod přednesl starosta.
Rada obce na svém zasedání dne 26.8.2013 souhlasila se záměrem odkupu pozemku p.č.
1298/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 95 m2 /pozemek na ulici Tyršova/ a
pozemku p.č. 1448/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 368 m2 /pozemek na ulici
Polní/ vše v k.ú. Bludov od České republiky, kdy právo hospodaření má Zemědělský podnik
Razová, státní podnik v likvidaci, IČ: 13642090 a to za celkovou kupní cenu 29.170,-Kč
s tím, že při odkupu bude obec dále hradit pořízení znaleckého posudku v ceně 3.267,-Kč a
vklad smlouvy do KN v ceně 1.000,-Kč a předkládá tento záměr zastupitelstvu obce
k projednání.
Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, v rámci likvidačního plánu, provádí
prodej pozemků ve vlastnictví státu, ke kterým má právo hospodařit. V k.ú. a obci Bludov se
jedná o dva výše uvedené pozemky.
Náklady při odkupu pozemků jsou následující:
-kupní cena za oba pozemky 29.170,-Kč ( cena za 1 m2 je 63,-Kč)
-poplatek za vklad smlouvy do KN 1.000,-Kč
-cena pořízeného znaleckého posudku 3.267,-Kč vč. DPH (bude faktura)
Náklady celkem 33.437,-Kč
Vyjádření stavební komise:
Oba nabízené pozemky jsou pod místními komunikacemi. Vzhledem k faktu, že vlastníkem
pozemků pod místními komunikacemi by měla být vždy obec, doporučujeme odprodej
pozemků.
V pozemku p.č. 1448/2 má obec uloženou splaškovou kanalizaci, proto je vhodný odkup.
Příloha: mapky se zákresem pozemků
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Po přečtení komentáře starosta otevřel diskusi.
Diskuse:
p. Balík st. se dotázal, jak ZP Rázová k uvedeným pozemkům přišel.
p. Ston odpověděl, že uvedený podnik je státní, vlastnictví je neoddiskutovatelné.
p. Čech doplnil, že pozemek např. na ul. Tyršové patřil Šnajberkům.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku p.č. 1298/2 – ostatní plocha/ostatní
komunikace o výměře 95 m2 /pozemek na ulici Tyršova/ a pozemku p.č. 1448/2 – ostatní
plocha/ostatní komunikace o výměře 368 m2 /pozemek na ulici Polní/ vše v k.ú. Bludov
od České republiky, kdy právo hospodaření má Zemědělský podnik Razová, státní
podnik v likvidaci, IČ: 13642090 a to za celkovou kupní cenu 29.170,-Kč s tím, že při
odkupu bude obec dále hradit pořízení znaleckého posudku v ceně 3.267,-Kč vč. DPH a
vklad smlouvy do KN v ceně 1.000,-Kč.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na odkup pozemků p.č.
1298/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 95 m2 /pozemek na ulici Tyršova/
a pozemku p.č. 1448/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 368 m2 /pozemek
na ulici Polní/ vše v k.ú. Bludov od České republiky, kdy právo hospodaření má
Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, IČ: 13642090.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

b) Žádost o koupi pozemku p.č. 1995-zastavěná plocha a nádvoří - žadatel
Jednota s. d. Zábřeh
Tento bod přednesl místostarosta.
S Jednotou, spotřebním družstvem Zábřeh /dále jen Jednota/ došlo v roce 2011 k uzavření
smlouvy o směně pozemků a tím k dořešení vleklých majetkových vztahů pod a kolem
nákupního střediska na ulici Tř. A. Kašpara.
K dořešení s Jednotou zůstává užívání obecního pozemku p.č 1995 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 457 m2, jde o pozemek pod budovou Jednoty č.p. 336 - ulice Jiráskova.
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V roce 2007 došlo ze strany obce k výpovědi nájemní smlouvy na tento pozemek, který měla
nájemní smlouvou z roku 2004 Jednota pronajatý za cenu 1 Kč/m2 + inflace.
Rada obce po výpovědi nájemní smlouvy schválila návrh nové nájemní smlouvy a to za
nájemné 30 Kč/m2. Jednota s navrhovaným nájmem nesouhlasila a navrhla, že pozemek
odkoupí za dohodnutou cenu, max. však za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Jednota
následně předložila znalecký posudek na zjištění administrativní ceny pozemku, podle
kterého byla k datu 4.12.2008 cena pozemku 51.740 Kč (113 Kč/m2).
Zastupitelstvo obce prodej pozemku projednávalo na svém zasedání dne 15.12.2008 a svým
usnesením č. 232/Z/08 schválilo prodej pozemku do vlastnictví Jednoty za cenu 400 Kč/m2 +
náklady při prodeji.
Jednota s cenou nesouhlasila a ve svém sdělení uvedla, že má o pozemek zájem za cenu max.
150 až 200 Kč/m2.
Další jednání o prodeji tohoto pozemku nepokračovala, rada obce pouze stanovila Jednotě
nájemné za tento pozemek na 5 Kč/m2/rok s tím, že nedošlo ke schválení a uzavření nájemní
smlouvy. V současné době tedy Jednota platí řádně roční nájem 2.285 Kč a to bez uzavřené
nájemní smlouvy.
Jednota byla začátkem tohoto roku oslovena k novému jednání o prodeji pozemku do jejich
vlastnictví s tím, že dne 11.3.2013 proběhlo jednání se zástupcem Jednoty o prodeji pozemku.
Na základě tohoto jednání si Jednota podala žádost o koupi pozemku a to za cenu 50 Kč/m2
(celkem za pozemek 22.850 Kč).
Pro odůvodnění nízké ceny Jednota v příloze své žádosti doložila smlouvu o spolupráci
uzavřenou mezi MNV Bludov a Jednotou při výstavbě prodejny v akci „Z“ a hospodářskou
smlouvu o trvalém užívání národního majetku, která byla uzavřena mezi ONV Šumperk a
Jednotou o trvalém užívání pozemků, na kterých byla postavena prodejna Jednoty. Dle
vyjádření Jednoty měly být tyto pozemky (dnes je to jeden pozemek) v roce 1989 bezplatně
předány Jednotě, ale tento nárok nebyl zaknihován.
Pozemek pod budovou obec vlastní na základě zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých
věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí.
Rada obce žádost Jednoty projednala na svém zasedání dne 13.5.2013 a svým usnesením
navrhla k dalšímu jednání o případném prodeji pozemku min. cenu 200,-Kč za m2 s tím, že
kupující uhradí poplatek za vklad do KN.
Na dalším zasedání rady obce pak proběhlo jednání se zástupci Jednoty, jehož výsledkem
byla doporučená cena radou obce ve výši 100,-Kč/m2 se závazkem Jednoty, že provede
stavební úpravy žlebu na dešťovou vodu a vyrovnání chodníku před Jednotou, které navazují
na nově opravený obecní chodník na Tř. A. Kašpara.
S návrhem kupní ceny a s provedením oprav vedení Jednoty souhlasilo a nyní čeká na
vyjádření zastupitelstva obce.
Poznámka:
V případě, že nedojde k dohodě o prodeji pozemku mezi obcí a Jednotou, bude následovat
jednání o nájemní smlouvě.
Záměr o prodeji pozemku zatím nebyl zveřejněn.
Vyjádření stavební komise:
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek-plochu pod stavebním objektem, nemá komise
námitek k odprodeji pozemku.
Přílohy: mapka + žádost Jednoty
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Po přečtení komentáře starosta otevřel diskusi.
Diskuse:
p. Ston doplnil, že poslední domluva ceny 100,- Kč/m2 je vázána na příslib Jednoty opravit
chodník před Jednotou navazující přes vpusť dešťové kanalizace na opravený chodník obecní.
p. Balík konstatoval, že dnes se schvaluje záměr prodeje, na dalším jednání zastupitelstva se
bude jednat o prodeji a doporučil v usnesení o podpisu smlouvy starostou tento podpis
podmínit provedením dohodnuté opravy. ( pozn: lze řešit i ve smlouvě zapracováním
podmínky provedení vkladu do KN až na základě provedení přislíbené opravy).
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1995 -zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 457 m2 v k.ú. Bludov (pozemek pod budovou Jednoty č.p. 336 - ulice
Jiráskova) za cenu 100,- Kč/m2 a za současně splněných podmínek, že kupující provede
stavební úpravy žlebu na dešťovou vodu a vyrovnání chodníku před obchodním domem
Jednota na Tř. A. Kašpara.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zveřejnit záměr o prodeji pozemku p.č. 1995 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 457 m2 v k.ú. Bludov za cenu 100 Kč/m2
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

c) Odsouhlasení nového znění kupní smlouvy při prodeji pozemku pod
budovou p. č. 45 společnosti JALAHO s. r. o.
Tento bod přednesl starosta.
Zastupitelstvo obce svým usnesením č. 70/Z/11 schválilo prodej části pozemku 1033 –
zastavěná plocha a nádvoří, jedná se o pozemek pod budovou č.p. 45 - restaurace Klára a
podle zpracovaného oddělovacího geometrického plánu se jedná o oddělený nový pozemek
p.č. 1033/2 –zastavěná plocha a nádvoří o výměře 463 m2. Prodej tohoto pozemku byl
schválen do vlastnictví společnosti JALAHO s.r.o. za cenu 203.720,-Kč s tím, že tato cena
bude rozložena do měsíčních splátek po dobu jednoho roku. Se společností byla na základě
schváleného usnesení dne 5.3.2012 podepsána kupní smlouva s tím, že po uhrazení splátek
bude smlouva vložena na zápis do katastru nemovitostí. Společnost celkovou kupní cenu ve
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formě měsíčních splátek uhradila, ale pro neaktuální číslo pozemku uvedeného ve smlouvě
nelze provést zápis do katastru nemovitostí.
Vysvětlení:
Po odsouhlasení výše uvedeného prodeje byl této společnosti následně schválen i prodej další
části pozemku 1033 a to části pod posezením u restaurace Klára, podle oddělovacího
geometrického plánu je to oddělený nový pozemek p.č. 1033/3-ostatní plocha o výměře 74
m2 za cenu 29.600,-Kč. Dne 16.4.2012 byla podepsána kupní smlouva a společnost JALAHO
s.r.o. uhradila kupní cenu do 30-ti dnů od podpisu smlouvy a smlouva byla poté vložena na
zápis do katastru nemovitostí. Společnost potřebovala převést tento pozemek do svého
vlastnictví, aby tak mohla zkolaudovat již vybudované posezení u restaurace.
Zápisem této kupní smlouvy do katastru nemovitostí došlo ke změně čísla u obecního
pozemku kolem a pod budovou č.p. 45, které bylo před prodejem 1033 o výměře 1663 m2 a
po zapsání kupní smlouvy na prodej odděleného pozemku pod posezením u restaurace je
nyní nově číslo pozemku 1033/1 o výměře 1589 m2 (úbytek z pozemku je 74 m2 což je
prodaný pozemek p.č. 1033/3). Touto změnou čísla pozemku, proto nelze první podepsanou
kupní smlouvu o prodeji pozemku pod budovou č.p. 45 zapsat do katastru nemovitostí,
protože ve smlouvě a geometrickém plánu není uvedeno aktuální číslo pozemku (uvedeno
je 1033 o výměře 1663 m2, teď je pozemek označen 1033/1 o výměře 1589 m2).
Napravení stavu:
Pro realizaci zápisu kupní smlouvy o prodeji pozemku pod budovou č.p. 45 do katastru
nemovitostí byl zpracován nový geometrický plán odpovídající aktuálnímu číslu pozemku a
výměře v katastru s tím, že prodávanému pozemku pod budovou č.p. 45 zůstalo zachováno
parcelní číslo 1033/2 o stejné výměře 463 m2. Pro napravení právního stavu věci musí dojít
v zastupitelstvu obce k odsouhlasení dohody o zániku první kupní smlouvy o prodeji
pozemku pod budovou č.p. 45, která byla podepsána 5.3.2012 a pak následně dojde
k odsouhlasení nové kupní smlouvy s novým geometrickým plánem, která bude ihned po
podpisu podána do katastru nemovitosti na zápis.
Společnost JALAHO s tímto postupem souhlasí.
Rada obce na svém zasedání dne 26.8.2013 projednala nové znění kupní smlouvy o prodeji
pozemku p.č. 1033/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 463 m2 společnosti JALAHO
s.r.o.a předkládá nové znění smlouvy zastupitelstvu obce ke schválení.
Přílohy: Dohoda o zániku kupní smlouvy
nevyhovující geometrický plán č. 1383-128/2010 z roku 2010
nový geometrický plán č. 1525-62/2013 + nové znění kupní smlouvy

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o zániku kupní smlouvy, která byla uzavřena dne
5.3.2012 mezi obcí Bludov a spol. JALAHO s.r.o., IČ: 28388429 o prodeji pozemku p.č.
1033/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 463 m2 v k.ú. Bludov této společnosti.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem dohody o zániku kupní smlouvy, která
byla uzavřena dne 5.3.2012 mezi obcí Bludov a spol. JALAHO s.r.o., IČ: 28388429 o
prodeji pozemku p.č. 1033/2-zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Bludov této společnosti.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené znění kupní smlouvy při prodeji pozemku p.č.
1033/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 463 m2 v k.ú. Bludov (podle nově
zpracovaného oddělovacího geometrického plánu č.1525-62/2013) spol. JALAHO s.r.o.,
IČ: 28388429, se sídlem Korunní 2206/127, Vinohrady – Praha 3 a to za již schválenou
kupní cenu 203.720,-Kč.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
proti:
zdržel se:
/
1
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy při prodeji pozemku p.č.
1033/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 463 m2 v k.ú. Bludov (podle nově
zpracovaného oddělovacího geometrického plánu č.1525-62/2013) spol. JALAHO s.r.o.,
IČ: 28388429, se sídlem Korunní 2206/127, Vinohrady – Praha 3.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
proti:
zdržel se:
/
1
nehlasoval:

d) Směna pozemků v k.ú. Bludov – obec Bludov x Soňa Hrabkovská
Tento bod přednesl starosta.
Rada obce na svém zasedání dne 29.7.2013 projednala záměr směny pozemků v k.ú. Bludov
mezi obcí a Soňou Hrabkovskou, bytem Jiráskova 561, Bludov a tento záměr předkládá
k projednání zastupitelstvu obce.
Na straně obce se jedná o pozemek p.č. 2026/1 – ostatní plocha o výměře 154 m2 /pozemek
užívá rodina paní Hrabkovské, jako součást své zahrady/
Na straně p. Hrabkovské se jedná o pozemek p.č. 1888/7 – vodní plocha o výměře 35 m2
/část Vitonínského potoka, na pozemku je obecní most, ulice Jiráskova/
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Na základě jednání s paní Hrabkovskou došlo k tomuto návrhu směny: obecní pozemek p.č.
2026/1 o výměře 154 m2 bude směněn za její pozemek p.č. 1888/7 o výměře 35 m2 s tím, že
paní Hrabkovská doplatí rozdíl ve směňované výměře tj. 119 m2 za cenu 50,-Kč/m2 =
doplatek bude v částce 5.950,-Kč a dále p. Hrabkovská uhradí ½ návrhu na vklad do KN.
V obecním pozemku p.č. 2026/1 je uloženo vedení dešťové a splaškové kanalizace, proto
bude při směně pozemků zároveň uzavřena smlouva o zřízení věcných břemen přístupu pro
obec.
Obec bude hradit vícetisky geometrických plánů pro zápis věcných břemen cca 1.500,-Kč, ½
návrhu na vklad do KN a daň z převodu při směně pozemků.
Poznámka:
V pozemku p. Hrabkovské, který připadne obci je v katastru nemovitostí zapsáno věcné
břemeno užívání pro její rodiče Jiřího Bartoše a Soňu Bartošovou. S paní Hrabkovskou bylo
dohodnuto, že pokud dojde ke schválení této směny pozemků v zastupitelstvu obce, provede
před směnou pozemků výmaz těchto břemen z KN, tak aby na obec přešel pozemek bez těchto
břemen.
Vyjádření stavební komise:
Stavební komise doporučuje směnu pozemků. Obec zamýšlí v příštích letech rekonstrukci
Jiráskovy ulice včetně mostu, je tedy žádoucí, aby byly vypořádány vlastnické vztahy.
Rada obce svým usnesením č. 2091/R/13 schválila záměr směny pozemků, kdy obecní
pozemek p.č. 2026/1 - ostatní plocha o výměře 154 m2 v k.ú. Bludov se smění za pozemek
p.č. 1888/7-vodní plocha o výměře 35 m2 ve vlastnictví p. Hrabkovské, bytem Jiráskova 561,
Bludov s tím, že si paní Hrabkovská doplatí rozdíl ve výměře směňovaného pozemku a to 119
m2 za cenu 50,-Kč/m2= tj. celkem 5.950,-Kč, součástí směny bude i zřízení a zápis věcných
břemen přístupu pro vedení splaškové a dešťové kanalizace pro obec v pozemku p.č. 2026/1
s tím, že každá ze stran uhradí ½ návrhu na vklad a obec bude hradit vícetisky geometrických
plánů pro zápis věcných břemen a daň z převodu při směně pozemků.
Záměr o směně obecního pozemku p.č. 2026/1-ostatní plocha o výměře 154 m2 byl od
7.8.2013 do 2.9.2013 zveřejněn na úřední desce, ke zveřejněnému záměru nebyla přijata
žádná žádost ani připomínka.
Příloha: mapka se zákresem pozemků

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
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Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků, kdy pozemek p.č. 2026/1 - ostatní plocha
o výměře 154 m2 v k.ú. Bludov ve vlastnictví obce Bludov se smění za pozemek p.č.
1888/7-vodní plocha o výměře 35 m2 ve vlastnictví p. Hrabkovské, bytem Jiráskova 561,
Bludov s tím, že paní Hrabkovská doplatí rozdíl ve výměře směňovaného pozemku a to
119 m2 za cenu 50,-Kč/m2= tj. celkem 5.950,-Kč, součástí této směny bude i bezplatné
zřízení a zápis věcných břemen přístupu na pozemek p.č. 2026/1 k vedení splaškové a
dešťové kanalizace pro obec Bludov s tím, že každá ze stran uhradí ½ návrhu na vklad a
obec bude hradit vicetisky geometrických plánů pro zápis věcných břemen a daň
z převodu při směně pozemků.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o směně pozemků 2026/1ostatní plocha o výměře 154 m2v k.ú. Bludov ve vlastnictví obce Bludov x 1888/7-vodní
plocha o výměře 35 m2 v k.ú. Bludov ve vlastnictví p. Hrabkovské a smlouvy o zřízení
věcných břemen.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

e) Směna částí pozemků po opravě mostu u „Habrmanova mlýna“– obec Bludov x
ČR, kdy příslušnost hospodařit s majetkem státu má Ředitelství silnic a dálnic
ČR
Tento bod přednesl starosta.
Ředitelství silnic a dálnic ČR oslovilo obec k vypořádání majetkových vztahů po opravě
mostu u „Habrmanova mlýna“, kdy opravou mostu došlo k záboru tří částí obecních pozemků
o celkové výměře 58 m2 a naopak u jednoho pozemku ve vlastnictví ČR- ŘSD dojde
k převodu části pozemku na obec o výměře 3 m2.
ŘSD předložilo návrh geometrického plánu č. 1493-636/2012 a navrhuje věc řešit směnou
smlouvu bez finančního vyrovnání.
Ze strany obce budou směněny tyto části pozemků:
p.č. 3005/1 vodní plocha - část o výměře 33 m2 /dle GP nový pozemek p.č. 3005/5/
p.č. 3005/1 vodní plocha – část o výměře 3 m2 /dle GP nový pozemek p.č. 3005/6/
p.č. 2940/1 ostatní plocha – část o výměře 22 m2 /dle GP nový pozemek p.č.
2940/4/
Ze strany ŘSD bude směněna část pozemku:
p.č. 2983 ostatní plocha – část o výměře 3 m2 /dle GP nový pozemek p.č. 2983/2/
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Záměr o směně částí obecních pozemků byl zveřejněn na úřední desce v době od 20.8.2013
do 6.9.2013, ke zveřejněnému záměru nebyla podána žádná připomínka ani žádost.
ČR – ŘSD si bude hradit veškeré náklady spojené s převodem pozemků.
Příloha : návrh geometrického plánu na rozdělení pozemků

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků, kdy část z pozemku p.č. 2940/1 - ostatní
plocha o výměře 22 m2 a dvě části z pozemku p.č. 3005/1-vodní plocha o výměrách 33
m2 a 3 m2 vše v k.ú. Bludov ve vlastnictví obce Bludov se smění za část pozemku p.č.
2983 – ostatní plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Bludov ve vlastnictví ČR, kdy příslušnost
hospodařit s majetkem státu má Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 a to
v rozsahu dle předloženého návrhu geometrického plánu č. 1493-636/2012 na rozdělení
příslušných pozemků s tím, že směna bude bez finančního vyrovnání a ČR-Ředitelství
silnic a dálnic ČR si bude hradit veškeré náklady spojené s převodem částí pozemků.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o směně části obecního
pozemku p.č. 2940/1 - ostatní plocha o výměře 22 m2 a dvou částí obecního pozemku
p.č. 3005/1-vodní plocha o výměrách 33 m2 a 3 m2 vše v k.ú. Bludov, kdy se tyto části
smění za část pozemku p.č. 2983 – ostatní plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Bludov ve
vlastnictví ČR, kdy příslušnost hospodařit s majetkem státu má Ředitelství silnic a
dálnic ČR, IČ: 65993390.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 14) Záležitosti VŽP
a) Profinancování realizace projektu “Soustava dětských naučných stezek v
lázeňské obci Bludov“.
Komentář k bodu přednesl místostarosta.
V rámci úspěšnosti při podání žádosti z ROP NUTS II Střední Morava - prioritní osa 12.3 –
Cestovní ruch – je zapotřebí závazku Zastupitelstva obce Bludov k předfinancování a
následně spolufinancování vlastního podílu ve výši 976.650,- Kč v rámci projektu ROP
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Střední Morava „ Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov“ v létech 2014
– 2015. Dále bude zajištěno finanční krytí v době udržitelnosti projektu.
Po přečtení komentáře starosta otevřel diskusi.
Diskuse:
p. Ston doplnil, že částka 976.650,- se zdá být vysoká, ale ve finále bude ta částka nižší.
Schvalovaná částka odpovídá dotaci 70%, ta však může být nakonec až 90%.
p. Klimeš upřesnil místo vedení naučných stezek, což bylo prezentováno i v Bludovanu.
p. Schauer se dotázal, jestli je dotace již schválena.
p. Ston odpověděl, že dotace je ve fázi vyřizování žádosti.
p. Klimeš ještě doplnil, že předmětem dotace není jen řešení místa setkávání na Brusné, ale i
obnovení kapličky na Tř. Ad. Kašpara, altán v parku pionýrů, vytvoření dalšího prostoru pro
využití volného času návštěvníků, lázeňských hostů a občanů.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obec Bludov
na zajištění:
1. předfinancování a následně spolufinancování vlastního podílu ve výši 976.650,Kč v rámci projektu ROP Střední Morava“ Soustava dětských naučných stezek
v lázeňské obci Bludov“ v létech 2014 a 2015;
2. udržitelnosti projektu „ Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci
Bludov “ po dobu 5 let od ukončení jeho realizace.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 15) Různé
a) Volba přísedícího Okresního soudu v Šumperku 2013 - 2017
Komentář přednesl starosta.
Okresní soud v Šumperku oznámil obecnímu úřadu, že paní Danušce Hojgrové v roce 2013
končí čtyřletý mandát přísedící okresního soudu a zároveň navrhuje, aby byla zvolena na
další čtyřleté období.
Rada obce danou věc projednala 26.a 28.8.2013 a předkládá zastupitelstvu obce ke schválení
návrh na zvolení paní Danušky Hojgrové do funkce přísedící Okresního soudu v Šumperku na
další čtyřleté období.
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Příloha:dopis Okresního soudu v Šumperku + prohlášení

Po přečtení komentáře starosta otevřel diskusi.
Diskuse:
p. Schauer se dotázal, jestli se jedná o návrh soudu.
p. Ston odpověděl ano, jako už několik let.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce zvolilo na svém zasedání dne 16.9.2013 paní Danušku Hojgrovou
nar. 16.2.1934, bytem Polní 940, Bludov do funkce přísedící Okresního soudu
v Šumperku na další čtyřleté období 2013 - 2017.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
proti:
zdržel se:
/
1
nehlasoval:

b) Vytvoření tří stálých volebních okrsků
Komentář přednesl starosta.
V souladu s § 26 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, proběhlo přerozdělení ulic z dosavadních
dvou volebních okrsků do tří volebních okrsků.
Změna proběhla z toho důvodu, že dosavadní okrsky zahrnovaly 1198 a 1391 voličů (pro
poslední volby), přičemž dle uvedeného zákona volební okrsek zahrnuje přibližně 1000
voličů.
Tato změna byla dána na vědomí radě obce a nyní je předložena na vědomí i zastupitelstvu
obce.
Okrsek 1 zahrnuje ulice:
8. května, Ermisova, Husova, Lázeňská, Masarykova, Na Viskách, Nádražní, Palackého, Pod
Baštou, Polní, Stará, Špalkova, Tyršova, U Rybníčku, Ve Slévi, Ztracená
Okrsek 2 zahrnuje ulice:
Bludoveček, Bohutínská, Dr. Březiny, Družstevní, Hrabenovská, Jana Žižky, K Zámečku, Na
Baloně, Ha Hradě, Nová dědina, Rudolfa Kordase, Sokolská, Tř. A. Kašpara, Úzká,
V Potokách, Vlčí Důl, Žerotínova
Okrsek 3 zahrnuje ulice:
Boženy Němcové, Čapkova, Jiráskova, Komenského, Krátká, Kroupova, Nerudova, Plk.
Karla Hlásného, Příční, Řed. Fr. Léhara, Slepá, Školní, Vančurova, Vitonínská, Za Školou,
Zahradní
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Po přečtení komentáře starosta otevřel diskusi.
Diskuse:
p. Balík doporučil, aby v rámci možností volby dle všech okrsků proběhly na jednom místě a
konstatoval, že dle jeho názoru jsou okrsky rozděleny v některých případech ulic nelogicky.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vytvoření tří stálých volebních okrsků, přičemž
okrsek 1 zahrnuje ulice: 8. května, Ermisova, Husova, Lázeňská, Masarykova,
Na Viskách, Nádražní, Palackého, Pod Baštou, Polní, Stará,
Špalkova, Tyršova, U Rybníčku, Ve Slévi, Ztracená
okrsek 2 zahrnuje ulice: Bludoveček, Bohutínská, Dr.Březiny, Družstevní, Hrabenovská,
Jana Žižky, K Zámečku, Na Baloně, Ha Hradě, Nová dědina,
Rudolfa Kordase, Sokolská, Tř. A. Kašpara, Úzká, V Potokách,
Vlčí Důl, Žerotínova
okrsek 3 zahrnuje ulice: Boženy Němcové, Čapkova, Jiráskova, Komenského, Krátká,
Kroupova, Nerudova, Plk. Karla Hlásného, Příční, Řed. Fr.
Léhara, Slepá, Školní, Vančurova, Vitonínská, Za Školou,
Zahradní
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Ja Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
proti:
/
/
2
zdržel se:
nehlasoval:
Po vyčerpání naplánovaného programu jednání zastupitelstva otevřel starosta všeobecnou
diskusi.
Diskuse:
p. Holinková se dotázala, jak pokračuje výstavba muzea.
p. Ston odpověděl, že výstavba započne 1.10.2013
p. Balík požádal, aby bylo zaneseno do zápisu z jednání zastupitelstva, že dle rozhodnutí
krajského soudu měl p. Janíček učinit na jednání zastupitelstva obce veřejnou omluvu p.
Balíkovi ml. a p. Balíkovi st. Neučinil tak, protože rozdání omluvy na papíře zastupitelům
není veřejnou omluvou.
Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky, starosta ukončil jednání zastupitelstva obce.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce č. 15 konaného dne 16.9.2013 v Kulturním domě
Bludov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
299/Z/13 - zánik mandátu člena zastupitelstva obce p. Janu Kacarovi dle § 55 odst. 2 písm.c)
zákona č.491/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění.
300/Z/13 - vznik mandátu člena zastupitelstva obce Ing. Jiřímu Homolovi dle § 56 odst. 1
zákona č.491/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění.
301/Z/13 - složení slibu člena zastupitelstva obce Ing. Jiřího Homoly dle § 69 odst. 3 zákona
č.491/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění a jeho stvrzení podpisem.
302/Z/13 - zprávu o hospodaření obce k 31.08.2013
303/Z/13 - rozpočtové změny č. 2 dle přílohy.
304/Z/13 - výsledky hospodaření společností OLB s.r.o. a Bludovit s.r.o. za rok 2012.
305/Z/13 - vytvoření tří stálých volebních okrsků, přičemž
okrsek 1 zahrnuje ulice: 8. května, Ermisova, Husova, Lázeňská, Masarykova,
Na Viskách, Nádražní, Palackého, Pod Baštou, Polní,
Stará, Špalkova, Tyršova, U Rybníčku, Ve Slévi, Ztracená
okrsek 2 zahrnuje ulice: Bludoveček, Bohutínská, Dr.Březiny, Družstevní,
Hrabenovská, Jana Žižky, K Zámečku, Na Baloně,
Na Hradě, Nová dědina, Rudolfa Kordase, Sokolská,
Tř. A. Kašpara, Úzká, V Potokách, Vlčí Důl, Žerotínova
okrsek 3 zahrnuje ulice: Boženy Němcové, Čapkova, Jiráskova, Komenského,
Krátká, Kroupova, Nerudova, Plk. Karla Hlásného,
Příční, Řed. Fr. Léhara, Slepá, Školní, Vančurova,
Vitonínská, Za Školou, Zahradní
Zastupitelstvo obce schvaluje:
306/Z/13 - jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Ing. Josefa Ťulpík a p. Jindřicha
Matěje.
307/Z/13 - program dnešního jednání s tím, že navrhuje: - bod 3 Složení slibu člena
zastupitelstva a stanovení odměny pro zbytek volebního období do roku 2014 –
Ing. Jiří Homola zařadit jako bod 2, jako bod 3 nově zařadit Udělení pamětního
listu obce panu Karlu Strakovi, bod 2 Kontrola úkolů zařadit jako bod 4 a potom
pokračovat dle původního návrhu s tím, že jako bod 13 e) nově zařadit Směnu
částí pozemků po opravě mostu u „Habrmanova mlýna“– obec Bludov x ČR, kdy
příslušnost hospodařit s majetkem státu má Ředitelství silnic a dálnic ČR
308/Z/13 - vyplácení odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce Ing. Jiřímu Homolovi
podle odměny za nejvyšší funkci ve výši 50 % dle přílohy stanovené nařízením
vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů od 1.10.2013.
309/Z/13 - zprávu o plnění úkolů.
310/Z/13 - zprávu o činnosti rady obce č.12 za období 10.6.2013 – 16.9.2013.
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311/Z/13 - rozpočtové změny č. 3 dle přílohy s tím, že v příjmech v paragrafu 6171 správa a
položce 2111 služby bude navrhovaná upravovaná částka 250.000,- Kč snížena o
150.000,- Kč na 100.000,- Kč a u výdajů v paragrafu 3392 kulturní dům položce
6121 investice bude upravovaná částka 1000.000,- Kč snížena o 150.000,- Kč na
850.000,- Kč
312/Z/13 - předložené znění Podpůrných programů obce Bludov na rok 2014 a na základě
toho vyhlašuje Výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů
obce Bludov na rok 2014 s tím že, dotační titul „D. Podpora architektonického
vzhledu obce“ bude zrušen.
313/Z/13 - převod zůstatku účtu FRB na běžný účet u České spořitelny a.s. a následné zrušení
účtu FRB.
314/Z/13 - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky
- obecně závazná vyhláška obce Bludov č. 1/2000, o vytváření a použití
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení ze dne 5.6.2000,
- obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o změně Obecně závazné vyhlášky
obce Bludov čís. 1/2000 o vytváření a použití účelových prostředků
Fondu rozvoje Bydlení ze dne 19.12.2005,
- obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o změně Obecně závazné vyhlášky
obce Bludov čís. 1/2000 o vytváření a použití účelových prostředků
Fondu rozvoje bydlení ve znění OZV č. 3/2005 ze dne 17.12.2007
315/Z/13 - Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky
- obecně závazná vyhláška obce Bludova o vytvoření a použití účelového
fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy
bytového fondu pro rok 1997 pro občany postižené záplavami a o
postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů
poškozených živelnou pohromou – záplavou ze dne 25.11.1997,
- obecně závazná vyhláška č. 1/2001, kterou se doplňuje obecně závazná
vyhláška o vytvoření a použití fondu obce v rámci „Programu
poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997,
určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěru
vlastníkům obytných budov poškozených živelnou pohromou –
záplavami“ze dne 26.2.2011
316/Z/13 - Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.4/2012 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství ze dne 11.6.2012.
317/Z/13 - odkup pozemku p.č. 1298/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 95 m2
/pozemek na ulici Tyršova/ a pozemku p.č. 1448/2 – ostatní plocha/ostatní
komunikace o výměře 368 m2 /pozemek na ulici Polní/ vše v k.ú. Bludov od
České republiky, kdy právo hospodaření má Zemědělský podnik Razová, státní
podnik v likvidaci, IČ: 13642090 a to za celkovou kupní cenu 29.170,-Kč s tím, že
při odkupu bude obec dále hradit pořízení znaleckého posudku v ceně 3.267,-Kč
vč. DPH a vklad smlouvy do KN v ceně 1.000,-Kč.
318/Z/13 - záměr prodeje pozemku p.č. 1995 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 457 m2
v k.ú. Bludov (pozemek pod budovou Jednoty č.p. 336 - ulice Jiráskova) za cenu
100,- Kč/m2 a za současně splněných podmínek, že kupující provede stavební
úpravy žlebu na dešťovou vodu a vyrovnání chodníku před obchodním domem
Jednota na Tř. A. Kašpara.
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319/Z/13 - dohodu o zániku kupní smlouvy, která byla uzavřena dne 5.3.2012 mezi obcí
Bludov a spol. JALAHO s.r.o., IČ: 28388429 o prodeji pozemku p.č. 1033/2zastavěná plocha a nádvoří o výměře 463 m2 v k.ú. Bludov této společnosti.
320/Z/13 - předložené znění kupní smlouvy při prodeji pozemku p.č. 1033/2-zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 463 m2 v k.ú. Bludov (podle nově zpracovaného oddělovacího
geometrického plánu č.1525-62/2013) spol. JALAHO s.r.o., IČ: 28388429, se
sídlem Korunní 2206/127, Vinohrady – Praha 3 a to za již schválenou kupní cenu
203.720,- Kč.
321/Z/13 - směnu pozemků, kdy pozemek p.č. 2026/1 - ostatní plocha o výměře 154 m2
v k.ú. Bludov ve vlastnictví obce Bludov se smění za pozemek p.č. 1888/7-vodní
plocha o výměře 35 m2 ve vlastnictví p. Hrabkovské, bytem Jiráskova 561,
Bludov s tím, že paní Hrabkovská doplatí rozdíl ve výměře směňovaného
pozemku a to 119 m2 za cenu 50,-Kč/m2= tj. celkem 5.950,-Kč, součástí této
směny bude i bezplatné zřízení a zápis věcných břemen přístupu na pozemek p.č.
2026/1 k vedení splaškové a dešťové kanalizace pro obec Bludov s tím, že každá
ze stran uhradí ½ návrhu na vklad a obec bude hradit vicetisky geometrických
plánů pro zápis věcných břemen a daň z převodu při směně pozemků.
322/Z/13 - směnu pozemků, kdy část z pozemku p.č. 2940/1 - ostatní plocha o výměře 22 m2
a dvě části z pozemku p.č. 3005/1-vodní plocha o výměrách 33 m2 a 3 m2 vše
v k.ú. Bludov ve vlastnictví obce Bludov se smění za část pozemku p.č. 2983 –
ostatní plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Bludov ve vlastnictví ČR, kdy příslušnost
hospodařit s majetkem státu má Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 a to
v rozsahu dle předloženého návrhu geometrického plánu č. 1493-636/2012 na
rozdělení příslušných pozemků s tím, že směna bude bez finančního vyrovnání a
ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR si bude hradit veškeré náklady spojené
s převodem částí pozemků.
323/Z/13 - schvaluje vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obec Bludov na zajištění:
1. předfinancování a následně spolufinancování vlastního podílu ve výši
976.650,- Kč v rámci projektu ROP Střední Morava“ Soustava dětských
naučných stezek v lázeňské obci Bludov“ v létech 2014 a 2015;
2. udržitelnosti projektu „ Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci
Bludov “ po dobu 5 let od ukončení jeho realizace.
Zastupitelstvo obce uděluje:
324/Z/13 - pamětní list panu Karlu Strakovi u příležitosti 80. narozenin jako výraz ocenění a
poděkování za nezištnou starost o chod hodin na bludovském kostele.
Zastupitelstvo obce zvolilo:
325/Z/13 - na svém zasedání dne 16.9.2013 paní Danušku Hojgrovou nar. 16.2.1934, bytem
Polní 940, Bludov do funkce přísedící Okresního soudu v Šumperku na další
čtyřleté období 2013 - 2017.
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Zastupitelstvo obce pověřuje:
326/Z/13 - starostu podpisem kupní smlouvy na odkup pozemků p.č. 1298/2 – ostatní
plocha/ostatní komunikace o výměře 95 m2 /pozemek na ulici Tyršova/ a
pozemku p.č. 1448/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 368 m2
/pozemek na ulici Polní/ vše v k.ú. Bludov od České republiky, kdy právo
hospodaření má Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, IČ:
13642090.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
327/Z/13 - starostu podpisem dohody o zániku kupní smlouvy, která byla uzavřena dne
5.3.2012 mezi obcí Bludov a spol. JALAHO s.r.o., IČ: 28388429 o prodeji
pozemku p.č. 1033/2-zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Bludov této společnosti.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
328/Z/13 - starostu podpisem kupní smlouvy při prodeji pozemku p.č. 1033/2-zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 463 m2 v k.ú. Bludov (podle nově zpracovaného
oddělovacího geometrického plánu č.1525-62/2013) spol. JALAHO s.r.o., IČ:
28388429, se sídlem Korunní 2206/127, Vinohrady – Praha 3.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
329/Z/13 - starostu podpisem smlouvy o směně pozemků 2026/1-ostatní plocha o výměře
154 m2 v k.ú. Bludov ve vlastnictví obce Bludov x 1888/7-vodní plocha o výměře
35 m2 v k.ú. Bludov ve vlastnictví p. Hrabkovské a smlouvy o zřízení věcných
břemen.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
330/Z/13 - starostu podpisem smlouvy o směně části obecního pozemku p.č. 2940/1 - ostatní
plocha o výměře 22 m2 a dvou částí obecního pozemku p.č. 3005/1-vodní plocha
o výměrách 33 m2 a 3 m2 vše v k.ú. Bludov, kdy se tyto části smění za část
pozemku p.č. 2983 – ostatní plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Bludov ve vlastnictví
ČR, kdy příslušnost hospodařit s majetkem státu má Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ: 65993390.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
Zastupitelstvo obce ukládá:
331/Z/13 - starostovi zveřejnit záměr o prodeji pozemku p.č. 1995 -zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 457 m2 v k.ú. Bludov za cenu 100 Kč/m2
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
Zapisovatel: Ing. Zdeněk Kolínek
Ověřovatelé:

Ing. Josef Ťulpík, v.r.

p. Jindřich Matěj, v.r.

Ing. Pavel Ston, v.r.
starosta obce

