Zápis
z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014
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, Leona Mazáková, Ing. Jiří Homola,
Ing. Milan Klimeš, Josef Ocetek, Mgr. Martina Pešáková, Martin Schauer,
Ing. Pavel Ston, Ing. Josef Ťulpík, Ing. Martina Znojová
Nepřítomni: Jindřich Matěj ( omluven )
Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Úvod
Kontrola úkolů
Zpráva o činnosti rady obce č. 14 od 9.12.2013 do 10.3.2014
Rozpočtové změny č.8
Schválení účetní závěrky obce Bludov za rok 2013
Závěrečný účet obce za rok 2013
Přehled o čerpání Podpůrných programů obce za rok 2013
Rozdělení finančních příspěvků z Podpůrných programů obce na rok 2014
Rozpočet obce na rok 2014
Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o odkoupení nebo o směnu pozemku p.č. 1037/1 v k.ú. Bludov – žadatel
Bludovská a. s.
b) Žádost o odkup části pozemku p.č. 2981/6 v k.ú. Bludov - žadatelé manželé
Svrškovi
c) Odkup pozemků p.č. 1298/2 a p.č. 1448/2 v k.ú. Bludov od ČR, právo
hospodaření s pozemky má Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci
11. Různé
a) Delegace zástupce obce na valné hromady společnosti Bludovit, s.r.o.
b) Úvěr na dofinancování investiční akce „Výstavba chodníku na ulici Lázeňská –
III. Etapa“

Ad 1) Úvod
Zasedání zahájil starosta Ing. Pavel Ston. Konstatoval, že je přítomno 14.členů zastupitelstva
obce, které je schopno se usnášet. Omluvil p. Jindřicha Matěje.
Jako ověřovatele zápisu starosta navrhl Ing. Milana Klimeše, Mgr. Martinu Pešákovou a dal o
daném návrhu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Ing. Milana
Klimeše, Mgr. Martinu Pešákovou
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Maz Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
/
1
nehlasoval: /
1
Vyhotovením zápisu starosta pověřil p. Libora Kočtaře, pracovníka obecního úřadu.
Poté starosta seznámil přítomné s programem jednání s tím, že navrhl doplnit program jednání o
bod 11 c) Profinancování realizace projektu “Soustava dětských naučných stezek v lázeňské
obci Bludov“ – žádost č. 2.
Jelikož nebyly další doplňující návrhy, dal starosta o programu jednání, doplněného o bod 11 c)
Profinancování realizace projektu “Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov“
– žádost č. 2 hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání doplněný o bod
11 c)
Profinancování realizace projektu “Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci
Bludov“ – žádost č. 2.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Maz Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval: /
1
Ad 2) Kontrola úkolů
Starosta informoval přítomné o plnění úkolů z minulého zastupitelstva. Konstatoval splnění,
kromě úkolů č.326/Z/13, který bude řešen v bodě 10 c) a 330/Z/13, u kterého byl termín splnění
na jednání zastupitelstva 9.12.2013 posunut dle předloženého zdůvodnění ŘSaD do 31.12.2013.
Zopakoval přetrvávající důvody ze strany ŘSaD a sdělil, že se zasadí pro jeho dořešení.
53/Z/10 - zastupitelstvo obce ukládá radě obce informovat pravidelně zastupitelstvo obce o
provedených rozpočtových změnách.
Termín : úkol trvalý
zodpovídá: rada obce
326/Z/13 - 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.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
prodloužen do 31.12.2013
nově prodloužen do 9.6.2014
( viz bod 10 c)
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330/Z/13 - 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.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
prodloužen do 31.12.2013
nově prodloužen do 9.6.2014
podpis směnné smlouvy vázne na vyřízení potvrzení o nepotřebnosti pozemku ze strany
ŘSD ČR
351/Z/13 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem předložené kupní smlouvy při prodeji
pozemku p.č. 1995 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Bludov Jednotě, spotřebnímu
družstvu Zábřeh
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
splněno
352/Z/13 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy při prodeji pozemku p.č.
2997/3 – ostatní plocha v k.ú. Bludov Ing. Josefu Ťulpíkovi
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
splněno
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění úkolů.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Maz Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval: /
1
Ad 3) Zpráva o činnosti rady obce č. 14 za období od 9.12.2013 do 10.03.2014
Zprávu přednesl místostarosta obce Ing. Milan Klimeš.
Od posledního zasedání ZO, které se konalo 9.12.2013 se rada sešla celkem 5 x (Rada zasedala
16.prosince 2013, 30.prosince 2013, 13.ledna 2014 3.února 2014, 24.února 2014).
Z každého zasedání RO byly pořízeny zápisy č. 62 až č. 66. Zápisy z jednání RO obdrželi
zastupitelé jako přílohu podkladů k jednání zastupitelstva.
Na svých zasedáních č. 62 - 66 se RO zabývala především následujícími záležitostmi :
1. Kontrola úkolů
2. Rozpočtové změny č.8, Zpráva o hospodaření obce k 31.12.2013, Závěrečný účet obce
za rok 2013, Návrh rozpočtu obce na rok 2014
3. Doporučení finančních příspěvků z Podpůrných programů obce na rok 2014
4. Majetkoprávní záležitosti
- Odkupy pozemků od ČR - Zemědělského podniku Razová
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- Žádosti o odkoupení nebo o směnu pozemku v k.ú. Bludov – žadatel Bludovská a. s.,
a manž. Svrškovi
- Pronájem pozemků pod a kolem malé vodní elektrárny – nepodepsání nájemní smlouvy
- Přehled o čerpání Podpůrných programů obce za rok 2013
6. Záležitosti VŽP
- Výběr zhotovitele akcí: „Restaurování kamenného sloupu se sochou svatého Floriána
v Bludově“ , „Výměna střešní krytiny Kulturního domu v Bludově“
- Výběr zhotovitele pro zpracování projektové dokumentace na akce:
„Přechody pro chodce – sil.I/11 a I/44 Bludov“ a „Veřejné osvětlení na ulici 8. května
– úsek podél nového chodníku od Panenky Marie po konec zastavěné části obce.“
- příprava výběrového řízení na akci „Revitalizace veřejného prostranství u zámeckého
rybníka v Bludově – a „Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov“
- Smlouva o vybudování nové, jakož i úpravě stávající dopravní a technické
infrastruktury na akci: Silnice I/44 Bludov – obchvat.
- Zpětvzetí podaných výpovědí - pronájem zahrádek v lokalitě č. 5 a lokalitě 6
- Prodej bytového domu na ul. Lázeňská č.p. 319 (Na Nové)
- Vyúčtování příspěvku poskytnutého Mornstein Zierotin na údržbu zámeckého parku v
roce 2013
- Návrh a schválení prodejní ceny dřeva z pokácené topolové aleje u lázní.
- Návrh výše úplaty za převod práva hospodaření v lese a nájem lesních pozemků
s trvalými porosty za rok 2013 - OLB s.r.o.
- Žádost o výjimku z Domovního řádu
- Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 – základní škola, mateřská škola
- zápisy z jednání Komisí životního prostředí, Komise stavební, Komise kulturní,
mládeže a sportu
7. Různé
- Ceník vodného pro bytový dům na ulici 8. května č. p. 69, rok 2014
- Prodloužení nájmu bytu - Ivana Kouřilová a V. Římské
- Přechod nájmu bytu č. 1.2 na ulici 8.května v č.p. 69
- Dohoda mezi městem Šumperk a Obcí Bludov o spolufinancování ostatní dopravní
obslužnosti v roce 2014
- Odpisový plán základní a mateřské školy na rok 2014
- Smlouvami na odvádění odpadních vod
Po přečtení zprávy starosta otevřel diskusi.
Diskuse:
p. Schauer se dotázal na současný stav řešení věci pronájmu pozemků pod MVE Suchý, dále se
dotázal, jestli výdaje v rozpočtu 2014 jsou určeny ještě na jeden měřič rychlosti. Zpochybnil
povolení chovu potkana p. Římské v obecním bytě.
p Ston odpověděl, že nájemce nechtěl přistoupit na podmínky pronájmu stanovené obcí ( plocha,
výše). Proto k této věci proběhlo před 14 dny jednání obou stran za účasti právníků. Každá strana
se zavázala k vyhotovení znaleckého posudku prodeje a pronájmu pozemků pod a kolem MVE
do konce měsíce dubna, na základě kterých se strany dohodnou na konečném řešení. Pokud
k dohodě nedojde, bude věc postoupena soudu. K měřiči rychlosti sdělil, že výdaje v rozpočtu
2014 jsou výdaje na instalaci měřiče na příjezdu od Šumperka a ve věci vyjímky pro paní
Římskou rozhodla tak jak rozhodla.
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p. Balát doplnil, že podle nového občanského zákoníku, není potřeba v této věci žádat.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce č.14 za období 9.12.2013 10.2.2014
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Maz Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval: /
1
Ad 4) Rozpočtové změny č. 8
Tento bod přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce jsou předloženy na vědomí rozpočtové změny:
- č. 8 schválené radou obce 30.12.2013 dle přílohy, které řeší konečné změny příjmové i
výdajové části rozpočtu roku 2013 v rámci §.
přílohy: tabulky rozpočtových změn č. 8

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 8.dle přílohy.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Maz Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval: /
1
Ad 5) Schválení účetní závěrky obce Bludov za rok 2013
Tento bod přednesl starosta.
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení účetní závěrku obce za rok 2013 obce a
dává na vědomí schválení účetní závěrky PO MŠ a ZŠ Bludov.
K projednávání účetní závěrky jsou zastupitelstvu obce předloženy tyto podklady:
a) Rozvaha
b) Výkaz zisku a ztráty
c) Příloha
d) Roční zpráva o provedení finanční kontroly
e) Zpráva z přezkumu hospodaření, pokud je k datu schvalování účetní závěrky k
dispozici.
f) Inventarizační zpráva.
g) Doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. O doplňující informace, které
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budou součástí schvalované účetní závěrky, požádá schvalující orgán.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2013 obce bez výhrad a
připomínek a to v rozsahu:
a) Rozvaha
b) Výkaz zisku a ztráty
c) Příloha
d) Roční zpráva o provedení finanční kontroly
e) Zpráva z přezkumu hospodaření, pokud je k datu schvalování účetní závěrky k dispozici.
f) Inventarizační zpráva.
g) Doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. O doplňující informace, které
budou součástí schvalované účetní závěrky, požádá schvalující orgán.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Ho Pe Bar Sch Maz Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval: /
1
Pozn:
V případě schválení účetní závěrky se provede účetní zápis 431/432.
V případě neschválení účetní závěrky se postupuje podle ustanovení § 7.
ZO musí sepsat protokol dle směrnice č. 1/2014 - schvalování účetní závěrky obce. Protokol lze
nahradit usnesením ZO. Obojí musí obsahovat předepsané náležitosti.
a) identifikaci schvalované účetní závěrky,
b) datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky
c) identifikaci osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky,
d) výrok o chválení nebo neschválení účetní závěrky,
e) zápis o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3),
f) identifikaci průkazných účetních záznamů podle § 6 odst. 3, případně popis dalších
skutečností významných pro uživatele účetní závěrky,
g) vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky
nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3, případně k dalším
skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky.
Ad 6) Závěrečný účet obce za rok 2013
Tento bod přednesl starosta.
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení závěrečný účet obce za rok 2013 včetně
zprávy Krajského úřadu Olomouckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2013. Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 13.2. a 14.2.2014 pracovníky krajského úřadu.
Závěr – Při přezkoumání hospodaření obce Bludov za rok 2013 – nebyly zjištěny chyby a
nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona)
Tato zpráva je nedílnou součástí závěrečného účtu obce. Závěrečný účet byl řádně zveřejněn dle
zákona.
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přílohy: Závěrečný účet obce za rok 2013
Účetní závěrka a přílohy k roční závěrce obce za rok 2013 (rozvaha- bilance, výkaz zisku a ztráty,
příloha jsou součástí schválení účetní závěrky obce)
Přehled závazků a pohledávek za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 ( je součástí schválení účetní závěrky
obce)
Účetní závěrky Bludovit s.r.o. a Obecní lesy s.r.o. za rok 2013
Přílohy k roční účetní závěrce 2013 ZŠ + MŠ

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2013 bez výhrad.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Ho Pe Bar Sch Maz Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval: /
1

Ad 7) Přehled o čerpání Podpůrných programů obce za rok 2013
Tento bod přednesl starosta.
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce přehled o čerpání Podpůrných programů obce za rok
2013.
Nevyčerpaná částka činí 20.509 Kč.
 SDH Bludov nevyčerpáno 156 Kč
 Marie Heclová nebylo vůbec čerpáno, zůstalo 5.400 Kč
 ČSOP, ZO Bludov nevyčerpáno 14.953 Kč ( vysvětlení podal místostarosta)
Příloha: přehledová tabulka

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přehled o čerpání Podpůrných programů obce za rok
2013.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Ho Pe Bar Sch Maz Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval: /
1
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Ad 8) Rozdělení finančních příspěvků z Podpůrných programů obce na rok 2014
Tento bod přednesl starosta.
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce návrh na rozdělení finančních příspěvků k přijatým
žádostem o poskytnutí podpory z Podpůrných programů obce na rok 2014.
Celkem bylo přijato 26 žádostí (všechny žádosti jsou uvedeny v přehledové tabulce).
Rozdělení žádostí podle posuzování v komisích:
Komise kulturní, mládeže a sportu 20 žádostí
Komise životního prostředí 6 žádosti
Návrh rozpočtu obce na podpůrné programy:
Paragraf 3421 využití volného času dětí a mládeže – 70.000,-Kč (návrh RO – 12.000 Kč)
Paragraf 3745 péče o vzhled obce a veř. zeleň – 25.000,-Kč
Paragraf 3419 tělovýchovná činnost – podpora rozvoje sportu – 435.000,-Kč
Paragraf 3429 ostatní kulturní a zájmová činnost - 115.000,-Kč (návrh RO + 12.000 Kč)
Paragraf 5512 požární ochrana – 50.000,-Kč
Paragraf 4341 sociální výpomoc – 5.000,-Kč (nebyla přijata žádná žádost)
Celkem
700.000,- Kč
Stanoviska komisí:
Stanovisko komise kulturní, mládeže a sportu:
- Dotační titul C – Podpora rozvoje sportu
U tohoto dotačního titulu je navržená částka v rozpočtu 435.000 Kč s tím, že přijaté
žádosti jsou v celkovém požadavku 462.000 Kč, přijaté žádosti bylo proto zapotřebí snížit
o 27.000 Kč.
Komise navrhla u dvou žádostí sportovních organizací o krácení, tak že u každé žádosti
dojde ke krácení o 10.000 Kč. Komise jednala o zvýšeném finančním požadavku u žádosti
SK Bludov, který je zapříčiněn plánem na výstavbu garáže v tomto roce. U třetí žádosti
zařazené do tohoto dotačního titulu navrhla komise větší krácení z důvodu podoby
doložených dokladů loňského čerpání.
-

Dotační titul A – Podpora zájmové činnosti mládeže
U žádosti SDH Bludov komise navrhuje opět vyhovět bez krácení žádaného příspěvku.
Dále komise jednala o podaných žádostech ZŠ Karla staršího ze Žerotína Bludov,
zejména o žádosti o příspěvek na ozdravný pobyt a žádosti o příspěvek na intenzivní
konverzační jazykový kurz pro žáky 9. ročníku. Komise se domnívá, že tyto pobyty a kurzy
jsou zahrnuty v činnosti školy (výlet, jazyková výuka) a nemají být financovány z peněz
obce. Obec v minulosti nikdy dříve nepřispívala na takovéto školní aktivity – naopak hlásí
se k podpoře mimoškolní činnosti (zájmové kroužky). U těchto žádostí komise
jednomyslně rozhodla nepřispět žádnou finanční podporou. U třetí žádosti ZŠ o příspěvek
na příměstský tábor, komise rozhodla o stejné výši příspěvku jako v minulém roce. U
žádosti Jezdeckého klubu ARCO Bludov rozhodla komise o minimálním finančním
příspěvku, komise navrhuje zvážit větší podporu tomuto spolku až v příštích letech, podle
toho jak „pony klub pro děti“ bude fungovat a kolik ho bude navštěvovat dětí. Obecně
vyjádřila komise velký podiv nad existencí spolku, o němž do doby žádosti o peníze nikdo
z členů nevěděl (a to ani člen, který bydlí hned v sousedství).
U dalších třech žádostí se komise především rozhodovala podle práce s dětmi, podle
finanční náročnosti činností a podle počtu dětí, které kroužek navštěvují. U žádosti
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Českého svazu chovatelů, ZO Bludov došlo k největšímu krácení příspěvku, a to z důvodu
nesmírně malého počtu dětí v tomto kroužku. Podle předložené výroční zprávy chovatelů
navštěvují kroužek pouze tři děti. Komise nakonec podělila žádosti celkovou částkou
58.000 Kč + 50.000 Kč pro SDH Bludov. Ušetřenou částku 12.000 Kč v tomto paragrafu
navrhuje komise přesunout do paragrafu 3429/ostatní organizace na kulturní a
zájmovou činnost, kde byly podány žádosti s požadavky celkem na 594.000 Kč, ale
v rozpočtu je navrhována částka 115.000 Kč.
-

Dotační titul D – Podpora kulturní a spolkové činnosti
Zde komise po navýšení z paragrafu 3421 mohla rozdělit (po předchozím navýšení)
částku 127.000 Kč.
U všech žádostí došlo ke krácení, komise se rozhodovala zejména podle velikosti
organizace, podle činnosti organizace pro občany obce a také podle smysluplnosti
jednotlivých požadavků organizací uvedených v žádostech.
U žádosti Českého svazu chovatelů, ZO Bludov komise doporučuje pouze příspěvek na
činnost organizace. Komise se jednomyslně shodla, že smyslem těchto podpor není
financování rekonstrukce nebo výstavby kluboven organizací, jedná se pouze o finanční
příspěvek na celoroční činnost jednotlivým organizacím.

Stanovisko komise životního prostředí:
1. Pan Tomáš Skoumal bytem Jiráskova 730, Bludov žádá o příspěvek na pokračování výsadby
nového sadu na pozemku p.č. 2172/5 - ve výši 7000,- Kč.
Komise doporučuje schválit částečné proplacení této žádosti a to max. 2500,- Kč za
podmínek, že stromy budou vysokokmeny, budou zabezpečeny proti okusu zvěří a budou u
nich opěrné kůly proti vyvrácení.
2. Manželé Alena Kašecká a Vít Kašecký bytem Za Školou 828, Bludov žádájí o příspěvek na
výsadbu sadu na pozemku p.č. 2298 z ovocných stromů ve výši 5000,- Kč .
Komise doporučuje schválit částečné proplacení této žádosti a to max. 2500,- Kč za
podmínek, že stromy budou vysokokmeny, budou zabezpečeny proti okusu zvěří a budou u
nich opěrné kůly proti vyvrácení
3. Pan Jiří Březina bytem Dr. Březiny 934, Bludov žádá o příspěvek na výsadbu nového sadu
na pozemku p.č. 2751/14 - z ovocných stromů.Výši příspěvku neuvedl.
Komise doporučuje schválit částečné proplacení této žádosti a to max. 2500,- Kč za
podmínek, že stromy budou vysokokmeny, budou zabezpečeny proti okusu zvěří a budou u
nich opěrné kůly proti vyvrácení
4. Základní škola Karla staršího ze Žerotína žádá o příspěvek na výsadbu ovocných stromů ve
školní zahradě ve výši 10000,- Kč.
Komise doporučuje schválit částečné proplacení této žádosti a to max. 2500,-Kč.
Za podmínek, že stromy budou vysokokmeny, budou zabezpečeny proti okusu zvěří a
budou u nich opěrné kůly.
5. Paní Jana Plassová, bytem v Jihlavě, ale vlastník pozemku č. 2764 v k.ú. Bludov žádá o
příspěvek na výsadbu ovocných stromů na tomto pozemku.
Komise doporučuje schválit částečné proplacení této žádosti a to max. 2500,- Kč za
podmínek, že stromy budou vysokokmeny, budou zabezpečeny proti okusu zvěří a budou u
nich opěrné kůly proti vyvrácení
6. ČSOP základní organizace Bludov zastoupená Ing. Milanem Klimešem žádá o příspěvek na
tyto akce: údržba naučné stezky, Den země 2014 a zimní přikrmování ptactva – nákup krmiva.
Komise doporučuje schválit celkový příspěvek ČSOP ve výši 12500,- Kč.
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Rada obce souhlasila s návrhem komisí a se svým stanoviskem (uvedeným v tabulce, která je
přílohou podkladů) předkládá rozdělení finančních příspěvků z podpůrných programů obce na
rok 2014 zastupitelstvu obce k rozhodnutí.
Rada obce dále v rámci projednávaného bodu o podpůrných programech navrhuje zastupitelstvu
obce úpravu rozpočtu obce s tím, že v paragrafu 3421 položce 5222 využití volného času dětí a
mládeže, dojde ke snížení o částku 12.000 Kč a v paragrafu 3429, položce 5222 ostatní kulturní a
zájmová činnost dojde k navýšení částky o 12.000 Kč.
Přílohy: přehledová tabulka se stanoviskem rady obce

Po přečtení komentáře starosta otevřel diskusi.
Diskuse:
p. Balík vysvětlil důvody, které vedly komisi KMS k rozhodnutí o výši příspěvku pro ČZS ZO
Bludov, konstatoval, že není důvod příspěvek navyšovat, navrhovaný příspěvek je dle komise
dostačující na organizaci výstavy i soutěže, doplnil, že u ostatních spolků je příspěvek
dlouhodobě stabilní.
p. Březina R. doporučil v reakci na článek v Bludovanu podpořit zahrádkáře v jejich činnosti,
navýšit příspěvek na jejich činnost - pořádání výstavy i soutěže.
p. Znojová připomněla návrh finančního výboru na navýšení příspěvku na výsadbu zeleně v
§ 3745 položce 5492 o 25.000,- Kč.
p. Dobeš se dotázal na důvody snížení návrhu příspěvku.
p. Balík odpověděl, že důvodem snížení návrhu příspěvku byl úbytek počtu členů mladých
chovatelů na tři. Jedná se o stav dle výroční zprávy.
p. Dobeš vysvětlil důvody úbytku mladých členů, s tím, že noví se hlásí. Dále zdůraznil, že je
pro ně důležité najít nové odpovídající zázemí pro chovatele. V této věci hledají řešení společně
s obcí.
p. Pešáková doporučila podpořit mladé chovatele navýšením příspěvku o částku 5.000,- Kč..
Navýšení by řešila snížením příspěvku na činnost ŘKF Bludov o výše uvedenou částku.
p. Balík vyslovil s tímto doporučením nesouhlas.
p. Ťulpík navrhl hlasovat o daném bodu s tím, že navrhuje původní návrh výše finančních
příspěvků navýšit o 35.000,- Kč.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
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Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení finančních příspěvků z podpůrných programů obce
Bludov na rok 2014 dle přehledových tabulek, které jsou přílohou zápisu zastupitelstva
obce s tím, že bude v § 3745 položce 5492 všem, komisí a radou navrhovaným, žadatelům
úměrně navýšena částka ( zdvojnásobena) celkem o 25.000,- Kč na výsadbu zeleně a
ochranu životního prostředí, v § 3421 položce 5222 bude navýšena částka o 5.000,- Kč na
činnost mládeže ČSCH ZO Bludov a v § 3429 položce 5222 bude navýšena částka o 5000,Kč na činnost ČZS ZO Bludov s tím,že toto navýšení bude financováno tř.8.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Ho Pe Bar Sch Maz Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval: /
1
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu v rozpočtu obce s tím, že v paragrafu 3421 položce
5222 dojde ke snížení o částku 12.000 Kč a v paragrafu 3429 položce 5222 dojde k navýšení
částky o 12.000 Kč.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Ho Pe Bar Sch Maz Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval: /
1
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smluv o poskytnutí finančních prostředků
v rámci Podpůrných programů obce Bludov pro rok 2014.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Ho Pe Bar Sch Maz Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval: /
1

Ad 9) Rozpočet obce na rok 2014
Komentář k tomuto bodu přednesl starosta, zmínil se o nejdůležitějších částech příjmové a
výdajové části návrhu rozpočtu na rok 2014 viz komentář v příloze podkladů.
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení návrh rozpočtu obce na rok 2014 s tím, že
návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem, zápis z tohoto jednání je přílohou podkladů a
návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn dle zákona.
Přílohy: Čerpání rozpočtu k 31.12.2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Komentář k návrhu rozpočtu
Zpráva FV k návrhu rozpočtu

Po přednesení komentáře k návrhu rozpočtu obce starosta otevřel diskusi.
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Diskuse:
p. Urban J. upozornil na nerovnosti terénu mezi komunikací a jeho plotem vzniklé po zimní
údržbě v minulosti.
p. Schwarzer upozornil na nedostatečnost elektrických obvodů v areálu Vlčí důl a zároveň se
dotázal , zda rozpočet počítá s úpravami elektroinstalace.
p. Hegedüs doplnil, že bude potřeba v souladu s využitím areálu řešit posílení elektroinstalace,
finančně se jedná možná o částku 30.000,- Kč.
p. Balát odpověděl, že v rozpočtu je vyčleněna částka na údržbu a opravy v areálu Vlčí důl.
p. Ston doplnil, že se pro řešení dané věci nějaký kompromis určitě najde. Tak, aby provoz areálu
mohl fungovat dále.
p. Schauer se dotázal v souvislosti s realizací projektu dětských naučných stezek, jestli obec
počítá s umístěním laviček a nějaké informační tabule o Bludovu a okolí na polní cestě mezi
Bludovem a Šumperkem.
p. Klimeš odpověděl, že projekt naučných stezek s umístěním infotabule, směrující turisty
k Zámečku, počítá.
p. Balík upřesnil, že bylo myšleno umístění jedné nebo dvou infotabulí mimo uvažovaný projekt
dětských naučných stezek v prostoru odpojení cyklostezky od komunikace, pokud by se našly
peníze v rozpočtu obce.
p. starosta informoval, že v rozvoji lokality Bludoveček spolupracuje obec s p. Mazákem, který
provádí rekonstrukci objektu na Bludovečku s vybudováním odstavných stání, parkovacích míst
dětského hřiště atd., vše do 30.června. Nebude tak problém se domluvit nejen na vybudování
dvou zpomalovacích prahů od Židovského hřbitova, ale i na případné instalaci nějakého
informačního systému.
p. Znojová Marie se dotázala, zda budou instalovány odpadkové koše a lavičky na ulici
Lázeňské a ulici Bezejmenné směrem k lázním.
p. Kočtař odpověděl, že koše jsou nainstalovány a lavičky budou instalovány do léta.
p. Znojová připomněla v souladu s jednáním finančního výboru možnosti oprav komunikací na
ulici Jana Žižky a Rudolfa Kordase.
p. Ston odpověděl, že se obec dlouhodobě snaží o rekonstrukci komunikace na ulici Jana Žižky,
která je však v majetku Olomouckého kraje, ve správě SSOK. Projektová dokumentace na
jednostranný chodník je téměř připravena, počítá s rozpočtem cca 7 mil. Kč, na které se těžko
získá dotace. Je však otázkou, s ohledem na problémy s výškovým uspořádáním při rekonstrukci
Tř. Adolfa Kašpara, jestli danou věc neřešit nalajnováním pruhu 60 cm na krajnici vozovky pro
pěší. S opravou se počítá v roce 2015.
Kromě schváleného navýšení příspěvků z podpůrných programů obce v rozpočtu obce na rok
2014 o 35.000,- Kč starosta navrhl navýšit rozpočet o 1100.000,- Kč v § 2212 položce 6121 na
rekonstrukci komunikace na ulici Rudolfa Kordase a o 100.000,- Kč v § 3613 položce 5171 na
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opravu stodoly „ Na Nové“ pro činnost ZO ČSCH.. Zvýšené výdaje by byly kryty úsporou cca
800.000,- Kč za opravu střechy kulturního domu a příjmem cca 400.000,- Kč za vynětí pozemků
obce, pronajatých společnosti Bludovit s.r.o., ze zemědělského půdního fondu.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce v závazných ukazatelích v členění na paragrafy
dle přiloženého návrhu na rok 2014 včetně schválené změny rozpočtu obce v paragrafu
3421 položce 5222 - snížení o částku 12.000 Kč a v paragrafu 3429 položce 5222 - navýšení o
částku 12.000 Kč s tím, že dále:
výdaje budou navýšeny v - § 3745 položce 5492 o částku 25.000,- Kč na výsadbu zeleně a
ochranu životního prostředí
- § 3421 položce 5222 o částku 5.000,- Kč na činnost mládeže
ČSCH ZO Bludov
- § 3429 položce 5222 o částku 5.000,Kč na činnost ČZS ZO Bludov
- § 2212 položce 6121 o částku 1100.000,- Kč na rekonstrukci
komunikace na ulici Rudolfa Kordase
- § 3613 položce 5171 o částku 100.000,- Kč na opravu stodoly
„Na Nové“
výdaje budou sníženy v - § 3392 položce 6121 o částku 800.000,- Kč na rekonstrukci
střechy kulturního domu
příjmy budou navýšeny v - položce 1334 o částku 395.000,- Kč jako příjem za vynětí
pozemků obce, pronajatých společnosti Bludovit s.r.o., ze ZPF
k vyrovnání rozpočtu bude použito financování tř.8 v položce 8115 - použití zůstatků účtů
ve výši 40.000,- Kč
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Ho Pe Bar Sch Maz Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
/
1
nehlasoval: /
1
Ad 10) Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o odkoupení nebo o směnu pozemku p.č. 1037/1 v k.ú. Bludov – žadatel
Bludovská a. s.
Tento bod přednesl místostarosta.
Rada obce na svém zasedání dne 3.2.2014 projednala žádost spol. Bludovská a.s., která si podala
žádost o odkoupení nebo o směnu pozemku p.č. 1037/1-zahrada o výměře 1032 m2 v k.ú.
Bludov (pozemek se nachází za č.p. 319 v areálu „Na nové“). Pozemek chce společnost využít
k ozelenění a oddělení obecního areálu „Na nové“ od svého areálu.
Pozemek 1037/1 obec získala do vlastnictví na základě uzavřené dohody o zrušení a vypořádání
podílového spoluvlastnictví s Ing. Morstein-Zierotinem a touto dohodou je k pozemku sjednáno
předkupní právo pro Ing. Morstein-Zierotina. Při odsouhlasení prodeje a kupní ceny
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v zastupitelstvu obce, mu musí být pozemek za tuto cenu nabídnut ke koupi. V případě nevyužití
předkupního práva může být pozemek poté prodán zájemci.
V roce 2011 tato společnost již od obce získala část z tohoto pozemku, jde o pozemek p.č.
1037/2 o výměře 75 m2. Ve své žádosti tehdy uváděla, že při zvýšeném provozu v prostoru
skladů dochází často v tomto místě k poškození jejich plotu. Po dohodě s obcí nakonec došlo ke
směně pozemků a společnost získala pozemek do vlastnictví.
Stanovisko stavební komise:
Jedná se o pozemek patřící v současné době k areálu Na nové, pozemek byl využíván jako prostor
dvora. V posledních letech i v současné době je objekt bytovek Na nové včetně okolních
pozemků nabízen k odprodeji. Dle územního plánu se objekt spolu s pozemky nachází ve smíšené
obytné zóně, znamená to tedy, že zde může vzniknout čisté bydlení, provozovny s bydlením,
občanská vybavenost s bydlením, sociální služby apod. Protože nikdo neví, jaký rozsah pozemků
bude potřebný pro nové využití, doporučujeme neprodávat ani nesměňovat pozemek p.č. KN
1037/1 až do doby než se vyjasní nové majetkové vztahy. Současně se nám jeví jako vhodné
dočasný pronájem pozemku pro potřeby bludovských chovatelů.
Stanovisko komise životního prostředí:
Komise projednala žádost Bludovské a.s. o směnu nebo odprodej pozemku p.č. 1037/1 v k.ú.
Bludov v areálu Na Nové. V žádosti se uvádí, že tento pozemek bude využit k ozelenění a oddělení
areálu obce od areálu Bludovské a.s. a přispěje tím ke zlepšení vzhledu krajiny v této lokalitě.
Bludovská a.s souhlasí s úpravou této parcely do tvaru obdelníku a případně i se zmenšením
výměry této parcely.
Rada obce svým usnesením č. 2343/R/14 neschválila záměr prodeje nebo směny tohoto
pozemku, doporučila pronájem a předkládá žádost zastupitelstvu obce.
Záměr o prodeji nebo o směně pozemku nebyl zveřejněn.
Přílohy: mapka se zákresem pozemku

Poté starosta otevřel diskusi.
Diskuse:
p. Balát se zamyslel, proč prodávat nebo směňovat pozemek u budovy „Na Nové“ Bludovské
a.s., když této společnosti vznikla nová velká plocha po demolici zámecké sýpky.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej nebo směnu pozemku p.č. 1037/1 - zahrada o
výměře 1032 m2 v k. ú. Bludov.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Ho Pe Bar Sch Maz Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
/
1
nehlasoval: /
1
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b) Žádost o odkup části pozemku p.č. 2981/6 v k.ú. Bludov - žadatelé manželé Svrškovi
Tento bod přednesl starosta.
Rada obce na svém zasedání dne 3.2.2014 projednala žádost manželů Svrškových, kteří si podali
žádost na odkup části pozemku p.č. 2981/6 –ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k.ú. Bludov
(celý pozemek má výměru 143 m2, přesná výměra oddělené části pozemku bude známa po
zpracování oddělovacího geometrického plánu).
O odkup této části pozemku žádají z důvodu přístupu na pozemek jejich rodiny p.č. 2667/1 (jde o
pozemek nad obecním pozemkem, viz. přiložená mapka).
Pan Svršek hodlá pozemek jeho rodiny rozdělit fyzicky na dva pozemky, při tomto rozdělení
musí mít zajištěn přístup na nově vzniklé pozemky z veřejně přístupné komunikace a to odkupem
pozemku od obce splní.
Stanovisko stavební komise:
Vzhledem k situaci, že dochází k fyzickému rozdělení pozemku p.č. KN 2667/1 mezi dva vlastníky,
žadatel chce na své části pozemku zřídit sjezd.
Stavební komise doporučuje odprodej pozemku.
Rada obce svým usnesením č. 2337/R/14 schválila záměrem prodat tuto část pozemku za cenu
50,-Kč/m2 s tím, že náklady spojené s odprodejem půjdou na vrub kupujícího a předkládá svůj
záměr zastupitelstvu obce.
Záměr o prodeji této části pozemku byl na úřední desce zveřejněn od 7.2.2014 do 25.2.2014, ke
zveřejněnému záměru nebyla podána žádná žádost ani připomínka.
Přílohy: mapka se zákresem

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 2981/6 – ostatní plocha o výměře
cca 10 m2 v k.ú. Bludov do vlastnictví manželům Svrškovým za cenu 50,-Kč/m2 s tím, že
náklady spojené s odprodejem půjdou na vrub kupujícího.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Ho Pe Bar Sch Maz Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval: /
1
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy při prodeji části pozemku
p.č. 2981/6 – ostatní plocha v k.ú. Bludov manželům Svrškovým
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Ho Pe Bar Sch Maz Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval: /
1
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c) Odkup pozemků p.č. 1298/2 a p.č. 1448/2 v k.ú. Bludov od ČR, právo hospodaření
s pozemky má Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci
Tento bod přednesl starosta.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16.9.2013 usnesením č. 326/Z/13 schválilo 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
s pozemky 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.
Před schválením odkupu pozemků v zastupitelstvu obce nám Zemědělský podnik Razová zaslal
návrh smlouvy. Podle tohoto návrhu měla obec zaplatit na účet podniku kupní cenu tj. 29.170,Kč před podpisem smlouvy a po připsání kupní ceny na bankovní účet podniku měla být obci
zaslána podepsaná kupní smlouva pro vklad do katastru nemovitostí.
Tato úhrada kupní ceny se nám zdála být „nestandartní“, proto byla naším právním zástupcem
předložená smlouva upravena s tím, že se nejdříve podepíše kupní smlouva a následně pak obec
zašle peníze na účet podniku. Zemědělský podnik Razová s naším návrhem smlouvy bez výhrad
souhlasil a proto byl převod pozemků předložen ke schválení zastupitelstvu obce na zářijové
zasedání.
Zemědělský podnik Razová byl následně informován o schválení odkupu pozemků
v zastupitelstvu obce a současně byl vyzván k podpisu smlouvy, aby vše proběhlo co nejrychleji.
Zemědělský podnik Razová obec informoval, že v jeho podniku dochází ke změně likvidátora a
po seznámení nového likvidátora s tímto prodejem pozemků bude obci zaslána podepsána kupní
smlouva.
Po urgencích k podpisu a zaslání smlouvy obci nám byla zaslána tato omluva od Zemědělského
podniku Razová: „po personálních změnách nový likvidátor odmítl podepsat kupní smlouvy se
změněným obsahem, na kterém jsme se dohodli. Likvidátor tvá na našem standardním postupu,
tedy zaplatit dopředu a po zaplacení předat podepsané kupní smlouvy. Zdůvodnění je takové, že
není ve stávajícím početním personálním obsazení domlouvat s každým kupujícím individuálně
jiný obsah kupní smlouvy a dále, že jsme státní podnik a proto kupující má jistotu plnění po
zaplacení z naší strany.“
Podle vyjádření našeho právního zástupce je taková smlouva „nestandartní“ . Pravdou je, že ZP
Razová prodává pozemky za určitých svých podmínek a je na obci jestli na ně přistoupí nebo ne.
Jedná se o pozemky pod komunikacemi obce a v jednom pozemku je i umístěna splašková
kanalizace, tudíž jsou pozemky pro obec důležité.
Rada obce na svém zasedání dne 16.12.2013 nesouhlasila s návrhem kupní smlouvy, kterou
předložil Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci.
Zemědělský podnik Razová byl seznámen s rozhodnutím rady obce a na svém návrhu kupní
smlouvy trvá.
Přílohy: mapky se zákresem pozemků
návrh smlouvy dle Zemědělského podniku Razová

Poté starosta otevřel diskusi.

17

Diskuse:
p. Pešáková doporučila přistoupit na podmínky ZP Rázová, tj. zaplatit předem. Nehrozí žádné
riziko. Jedná se o státní podnik v likvidaci..
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 podmínek, které předložil Zemědělský podnik Razová, to
je podpisem smlouvy až po uhrazení kupní ceny a pověřuje starostu zaplacením kupní ceny
za pozemky tak, aby došlo ke splnění usnesení č. 317/Z/13, dle kterého byl odkup pozemků
schválen a č. 330/Z/13, dle kterého pověřilo zastupitelstvo obce starostu podpisem smlouvy
z 16.9.2013.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Ho Pe Bar Sch Maz Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval: /
1
Ad 11) Různé
a) Delegace zástupce obce na valné hromady společnosti Bludovit, s.r.o.
Tento bod přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce je v souladu s § 84 odst.2) písm f) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
předložen návrh delegovat starostu obce Ing. Pavla Stona zástupcem obce k účasti a výkonu
práv společníka na valných hromadách společnosti Bludovit, s.r.o.
Poté starosta otevřel diskusi.
Diskuse:
p. Schauer se zamyslel, jaké dopady bude mít zvětšení dobývacího prostoru a tím navýšení
těžby na již tak špatný stav komunikace na ulici Jana Žižky. Příjmy z nájmu jsou dle jeho názoru
malé.
p. Ston oponoval, že těžba cca 2.000 tun ročně zůstává dlouhodobě neměnná a navyšovat se
v nejbližších letech nebude, podrobně informoval o nemalých finančních prostředcích, které
z této smlouvy o pronájmu za účelem provozování těžby wollastonitu pro obec plynou. Dále
doplnil, že nájemní smlouva je podepsána na 30 let, ještě cca 10 let nájem potrvá.
p. Balík st. doplnil, že výše těžby je evidovaná a snadno dohledatelná.
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Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s § 84 odst.2) písm f) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích starostu obce Ing. Pavla Stona zástupcem obce k účasti a výkonu práv společníka
na valných hromadách společnosti Bludovit, s.r.o.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Hol Pe Bar Sch Maz Hom
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval: /
1
b) Úvěr na dofinancování investiční akce „Výstavba chodníku na ulici Lázeňská –
III. Etapa“
Tento bod přednesl starosta.
Obec Bludov oslovila 3 peněžní ústavy, u kterých má naše obec zřízeny účty : Česká spořitelna
a.s., Komerční banka a.s., ČSOB a.s. k předložení nabídky na poskytnutí dlouhodobého
investičního bankovního úvěru na dofinancování investiční akce „Výstavba chodníku na ulici
Lázeňská – III. Etapa“, kdy rozhodující část nákladů na tuto akci bude hrazena z dotace ze SFDI,
o kterou obec v řádném termínu požádala a která by měla v letošním roce činit 85 % z dotačně
uznatelných nákladů.
Celkové náklady na pořízení chodníku dle rozpočtu k projektové dokumentaci činí cca 11,5 mil.
Kč (vč. DPH) a očekáváme, že veřejná soutěž na dodavatele sníží cenu díla minimálně na 70 %
uvedené částky. Součástí akce musí být nové veřejné osvětlení (není součástí dotace), které
předpokládáme, že pořídíme za cca 1,2 mil. Kč (vč. DPH).
Investiční akce bude zrealizována a úvěr bude čerpán pouze za podmínky, že bude přiznána
dotace, což budeme vědět přibližně koncem měsíce května t.r.
Chodník včetně veřejného osvětlení by měl být postaven v termínu červen – říjen t.r.
Obec žádá o úvěr do výše 5 000 000,- Kč (definitivní výše bude stanovena dle skutečných
nákladů na stavbu), který by byl čerpán v termínu od června do konce prosince tohoto roku, který
by byl splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami po dobu 15 let počínaje 1.1.2015 a který by
byl zajištěn budoucími příjmy rozpočtu obce.
Výhodnost nabídek byla posuzována nejen podle předložené úrokové sazby, ale také podle výše
poplatků s poskytnutím úvěru spojených, případně podle platby za vedení úvěrového účtu.
Nejvýhodnější podmínky pro poskytnutí bankovního úvěru nabídla ČSOB s cenou úvěru
(úrokovou sazbou) 1 M PRIBOR 0,28 % p.a.+ marže 0,70 % = 0,98 % p.a..
3 M PRIBOR 0,37 % p.a.+ marže 0,70 % = 1,07 % p.a..
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
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Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí bankovního úvěru na investiční akci „„Výstavba
chodníku na ulici Lázeňská – III. Etapa“ do výše 5 000 000,- Kč se splatností 15 let, který
bude zajištěn budoucími příjmy obecního rozpočtu a pověřuje starostu obce podpisem
úvěrové smlouvy.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Ho Pe Bar Sch Ja Ka
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ 14
proti:
zdržel se:
nehlasoval: /
1
c) Profinancování realizace projektu “Soustava dětských naučných stezek v lázeňské
obci Bludov“ – žádost č. 2.
Tento bod přednesl starosta.
V rámci podání žádosti z ROP Střední Morava, osa: Cestovní ruch je zapotřebí závazku
Zastupitelstva obce Bludov k profinancování realizace projektu: Soustava dětských naučných
stezek v lázeňské obci Bludov a pak následné udržitelnosti projektu v létech 2014 – 2015
vlastním podílem v částce 30% z celkových způsobilých výdajů.
Žádost č. 2 je podána z důvodu navýšení finanční částky s tím, že v první již podávané a úspěšné
žádosti, byla podtržena cena za vybudování kapličky a stavby na Brusné. Nová žádost pouze
upravuje finanční krytí akce.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta hlasovat o daném bodu.
Zastupitelstvo obce Bludov schvaluje vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obec
Bludov na zajištění předfinancování a spolufinancování projektu „Soustava dětských
naučných stezek v lázeňské obci Bludov“ v rámci projektu ROP Střední Morava. a pak
následné udržitelnosti projektu v létech 2014 – 2015 vlastním podílem v částce 30%
z celkových způsobilých výdajů.
Hlasováno: Ma Oc Ťu Bak Če Bř St Kl Zn Ho Pe Bar Sch Ja Ka
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ 14
proti:
zdržel se:
nehlasoval: /
1
Po vyčerpání naplánovaného programu jednání zastupitelstva otevřel starosta všeobecnou
diskusi.
Diskuse:
p. Klimeš informoval o možnostech umístění peněžního bankomatu v obci. Bylo osloveno 10
bankovních domů, přičemž kladně se vyjádřila jedna banka s podmínkami neakceptovatelnými.
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p. Dobeš se dotázal, kdy je plánována výstavba chodníku od panenky Marie k Habrmanově vile.
p. Klimeš odpověděl, že v současné době je tato věc ve fázi vyřizování územního rozhodnutí a na
základě vyprojektovaných nákladů se bude muset obec rozhodnout, jestli realizace proběhne
komplexně nebo po částech.
p. Ston doplnil, že po poslední dům v obci se bude jednat o chodník a potom bude pokračovat
stezka pro pěší, cyklisty.
p. Dobeš se dále dotázal, kdy se uvažuje s realizací záhumenní cesty za mateřskou školou
směrem na ulici 8. května.
p. Klimeš odpověděl, že s postupnou realizací se počítá, termín stanoven není, finance z rozpočtu
jdou v první řadě na chodníky a komunikace v obci.
p. Balík doplnil, že zdrojem financí na takovéto akce mohou být příjmy daně z nemovitostí nově
kolaudovaných domů k bydlení.
Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky, starosta ukončil jednání zastupitelstva obce.

21

Usnesení z jednání zastupitelstva obce č. 17
Bludov

konaného dne 10.3.2014 v Kulturním domě

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
353/Z/14 - přehled o čerpání Podpůrných programů obce za rok 2013.
354/Z/14 - rozpočtové změny č. 8.dle přílohy.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
355/Z/14 - jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Ing. Milana Klimeše, Mgr. Martinu
Pešákovou
356/Z/14 - program dnešního jednání doplněný o bod 11 c) Profinancování realizace projektu
“Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov“ – žádost č. 2.
357/Z/14 - zprávu o plnění úkolů.
358/Z/14 - zprávu o činnosti rady obce č.14 za období 9.12.2013 - 10.2.2014
359/Z/14 - účetní závěrku obce za rok 2013 obce bez výhrad a připomínek a to v rozsahu:
a) Rozvaha
b) Výkaz zisku a ztráty
c) Příloha
d) Roční zpráva o provedení finanční kontroly
e) Zpráva z přezkumu hospodaření, pokud je k datu schvalování účetní závěrky k
dispozici.
f) Inventarizační zpráva.
g) Doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. O doplňující informace,
které budou součástí schvalované účetní závěrky, požádá schvalující orgán.
360/Z/14 - závěrečný účet za rok 2013 bez výhrad.
361/Z/14 - rozdělení finančních příspěvků z podpůrných programů obce Bludov na rok 2014 dle
přehledových tabulek, které jsou přílohou zápisu zastupitelstva obce s tím, že bude v
§ 3745 položce 5492 všem, komisí a radou navrhovaným, žadatelům úměrně
navýšena částka ( zdvojnásobena) celkem o 25.000,- Kč na výsadbu zeleně a ochranu
životního prostředí, v § 3421 položce 5222 bude navýšena částka o 5.000,- Kč na
činnost mládeže ČSCH ZO Bludov a v § 3429 položce 5222 bude navýšena částka o
5000,- Kč na činnost ČZS ZO Bludov s tím,že toto navýšení bude financováno tř.8.
362/Z/14 - změnu v rozpočtu obce s tím, že v paragrafu 3421 položce 5222 dojde ke snížení o
částku 12.000 Kč a v paragrafu 3429 položce 5222 dojde k navýšení částky o
12.000 Kč.
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363/Z/14 - rozpočet obce v závazných ukazatelích v členění na paragrafy dle přiloženého návrhu
na rok 2014 včetně schválené změny rozpočtu obce v paragrafu 3421 položce 5222 –
snížení o částku 12.000 Kč a v paragrafu 3429 položce 5222 - navýšení o částku
12.000 Kč s tím, že dále:
výdaje budou navýšeny v - § 3745 položce 5492 o částku 25.000,- Kč na výsadbu
zeleně a ochranu životního prostředí
- § 3421 položce 5222 o částku 5.000,- Kč na činnost
mládeže ČSCH ZO Bludov
- § 3429 položce 5222 o částku 5.000,- Kč na činnost
ČZS ZO Bludov
- § 2212 položce 6121 o částku 1100.000,- Kč na
rekonstrukci komunikace na ulici Rudolfa Kordase
- § 3613 položce 5171 o částku 100.000,- Kč na opravu
stodoly „Na Nové“
výdaje budou sníženy v - § 3392 položce 6121 o částku 800.000,- Kč na
rekonstrukci střechy kulturního domu
příjmy budou navýšeny v - položce 1334 o částku 395.000,- Kč jako příjem za
vynětí pozemků obce, pronajatých společnosti Bludovit
s.r.o., ze ZPF
k vyrovnání rozpočtu bude použito financování tř.8 v položce 8115 - použití zůstatků
účtů ve výši 40.000,- Kč
364/Z/14 - prodej části pozemku p.č. 2981/6 – ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k.ú. Bludov
do vlastnictví manželům Svrškovým za cenu 50,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené
s odprodejem půjdou na vrub kupujícího.
365/Z/14 - 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 podmínek, které předložil Zemědělský podnik
Razová, to je podpisem smlouvy až po uhrazení kupní ceny a pověřuje starostu
zaplacením kupní ceny za pozemky tak, aby došlo ke splnění usnesení č. 317/Z/13,
dle kterého byl odkup pozemků schválen a č. 330/Z/13, dle kterého pověřilo
zastupitelstvo obce starostu podpisem smlouvy z 16.9.2013.
366/Z/14 - přijetí bankovního úvěru na investiční akci „„Výstavba chodníku na ulici Lázeňská –
III. Etapa“ do výše 5 000 000,- Kč se splatností 15 let, který bude zajištěn budoucími
příjmy obecního rozpočtu a pověřuje starostu obce podpisem úvěrové smlouvy.
367/Z/14 - Bludov schvaluje vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obec Bludov na
zajištění předfinancování a spolufinancování projektu „Soustava dětských naučných
stezek v lázeňské obci Bludov“ v rámci projektu ROP Střední Morava. a pak následné
udržitelnosti projektu v létech 2014 - 2015 vlastním podílem v částce 30% z
celkových způsobilých výdajů.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
368/Z/14 - prodej nebo směnu pozemku p.č. 1037/1 - zahrada o výměře 1032 m2 v k. ú. Bludov.
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Zastupitelstvo obce deleguje:
369/Z/14 - v souladu s § 84 odst.2) písm f) zákona č.128/2000 Sb., o obcích starostu obce
Ing. Pavla Stona zástupcem obce k účasti a výkonu práv společníka na valných
hromadách společnosti Bludovit, s.r.o.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
370/Z/14 - starostu podpisem smluv o poskytnutí finančních prostředků v rámci Podpůrných
programů obce Bludov pro rok 2014.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
371/Z/14 - starostu podpisem kupní smlouvy při prodeji části pozemku p.č. 2981/6 – ostatní
plocha v k.ú. Bludov manželům Svrškovým
Termín : ihned
zodpovídá: starosta

Zapisovatel: Libor Kočtař
Ověřovatelé:

Ing. Milan Klimeš, v. r.

Mgr. Martina Pešáková, v. r.

Ing. Pavel Ston, starosta obce, v. r.

