Zápis
z jednání zastupitelstva obce č. 13, které se konalo dne 28.7.2017
v 18,00 hodin v Obecním klubu Bludov
Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, MBA (Bar), Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.(Bak), Karel
Bank (Ban), Mgr. Luděk Březina (BřL), Ing. Radek Březina (BřR), Jaroslav Čech
(Če), Ing. Jiří Homola (Ho), Ing.Milan Klimeš (Kl), Mgr. Karel Směšný (Sm),
Ing. František Snášel (Sn), Ing. Pavel Ston (Sto), Bohuslav Strouhal (Str),
Ing. Josef Ťulpík (Ťu),
Nepřítomni: - Jindřich Matěj (Ma), Šárka Dostálová (Do) omluveni
Program jednání :
1. Úvod
2. Schválení finanční spoluúčasti obce na financování investiční akce „Přístavba
objektu šaten sportovního hřiště parc. č. 1056 k.ú. Bludov“
3. Schválení finanční výpomoci TJ Sokol Bludov, z.s. na řešení havarijního stavu
podlahy Sokolovny
4. Diskuse
Ad 1) Úvod
Zasedání zahájil starosta Ing. Pavel Ston. Konstatoval, že je přítomno 12 členů zastupitelstva
obce, které je schopno se usnášet. Omluvil Ing. Františka Snášela, který přijde později, dále
omluvil Jindřicha Matěje (Ma), Šárku Dostálovou (Do).
Jako ověřovatele zápisu starosta navrhl p. Karla Banka a p. Jaroslava Čecha.
Jelikož nebyly žádné jiné návrhy ani připomínky, dal starosta o tomto návrhu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání p. Karla
Banka a p. Jaroslava Čecha.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
/
/
nehlasoval:
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Vyhotovením zápisu starosta pověřil Ing. Zdeňka Kolínka, tajemníka obecního úřadu.
Poté starosta seznámil přítomné s programem jednání a vyzval zastupitele k případnému
doplnění programu.
Jelikož nebyly žádné připomínky ani doplňující návrhy, dal starosta o programu jednání
hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Kl Ban BřR Do
/
/
/

Ho
/

12

Dostavil se zastupitel Ing. František Snášel.
Ad 2) Schválení finanční spoluúčasti obce na financování investiční akce „Přístavba
objektu šaten sportovního hřiště parc. č. 1056 k.ú. Bludov“
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
SK Bludov podal v závěru loňského roku na MŠMT Žádost o dotaci na rekonstrukci a
modernizaci šaten na fotbalovém hřišti. Parametry této dotace byly nastaveny tak, že pokud
podal žádost o dotaci „spolek“, mohl obdržet až 80% na rekonstrukci a až 60% na
modernizaci. Pokud by podala žádost obec, dotační podpora by byla nižší.
Jak asi všichni víte, kvůli korupční aféře (Pelta a spol.), byla v průběhu měsíce května t.r. tato
původní dotační výzva anulována. V rozpočtu obce na rok 2017 je dosud zahrnut finanční
podíl obce na rekonstrukci a modernizaci šaten na fotbalovém hřišti v částce Kč 1 800 000,-.
Před několika dny vypsalo MŠMT novou dotační výzvu prakticky se stejným zaměřením.
Podstatné změny však doznala tato nová výzva ve výši dotační podpory. Ta je nově upravena
pouze na 60% z uznatelných nákladů akce bez ohledu na to, je-li žadatelem obec nebo
spolek.
Protože ale v dotačních kritériích má možnost více bodů získat spolek než-li obec, rozhodli
jsme se v zájmu maximalizace možného úspěchu, že také v této dotační výzvě bude
subjektem žádosti SK Bludov.
Termíny na předkládání žádostí v dotační výzvě jsou doslova „šibeniční“ - od 1.7. do 15.8.
t.r.
Nezbytně nutnou součástí dotační žádosti je souhlas zastupitelstva obce s finanční
spoluúčastí obce na financování předmětné investiční akce.
Pouze připomínám, že výše uvedená stavba má vypracovanou projektovou dokumentaci pro
stavební povolení, je vydáno platné stavební povolení (viz připojený soubor) a je také
zpracován rozpočet stavby (viz připojený soubor).
Model budoucího financování investiční akce je následující:
Cena díla dle rozpočtu (vč. DPH)
Dotace MŠMT ve výši 60 %
Spoluúčast FK Bludov

Kč 7 874 478,Kč 4 724 687,Kč 400 000,-

Finanční podíl obce

Kč 2 749 791,- zaokrouhleno Kč 2 750 000,-.

Přílohy: rozpočet + stavební povolení
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Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Klimeš se dotázal, proč je nutný nový souhlas zastupitelstva obce s uvažovanou akcí.
p. Ston odpověděl, že to vyžaduje nová žádost o dotaci.
p. Klimeš se dotázal, jaké byly náklady na vybudování vodovodu a splaškové kanalizace
pro hřiště SK Bludov.
p. Ston odpověděl, že výdaje byly do 1.mil. Kč cca 800 až 850 tisíc Kč.
p. Klimeš se dále dotázal, jestli jsou v rozpočtu rezervy na schválení zvýšeného finančního
podílu obce na realizaci uvedené akce.
p. Ston odpověděl, že příjmy z daní jsou zhruba v předstihu 1 mil. Kč.
p. Klimeš informoval, že na poradě Rady Olomouckého kraje požádal o finanční příspěvek
kraje pro obec ve výši 1,7 mil Kč na financování předmětné akce. Pokud si obec zažádá, rada
zasedá 14.8.2017 a má od rady kraje přislíbeno, že obec dostane příspěvek 800.000,- Kč.
p. Březina L. reagoval, že musí žádost o dotaci odeslat poštou dřív. Tak, aby byla doručena
nejpozději 15.8.2017, nelze čekat na rozhodnutí rady kraje do 14.8.2017.
p. Balík doplnil, že není potřeba vázat příspěvek kraje na žádost o dotaci, ale použít na
částečné krytí výdajů obce.
p. Ťulpík navrhl hlasovat o původním návrhu a otázku příspěvku od kraje, který by zčásti
pokryl finanční podíl obce, řešit podáním samostatné žádosti.
Jelikož nebyly žádné další návrhy, dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat
podle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu „Přístavba objektu šaten sportovního
hřiště parc. č. 1056 k.ú. Bludov“ a schvaluje podání žádosti o dotaci na tento projekt
prostřednictvím programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu a
podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK, TJ
vyhlášeným MŠMT.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Zastupitelstvo obce schvaluje finanční spoluúčast obce na financování investiční akce
„Přístavba objektu šaten sportovního hřiště parc. č. 1056 k.ú. Bludov ve výši 2 750.000,Kč.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ad 3) Schválení finanční výpomoci TJ Sokol Bludov, z.s. na řešení havarijního stavu
podlahy Sokolovny
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce je předložena k projednání žádost TJ Sokol Bludov, z.s. ze dne 24.7.2017
o mimořádnou pomoc obce při řešení havarijního stavu podlahy Sokolovny.
TJ Sokol Bludov, z.s. musela na základě zjištění havarijního stavu podlahy Sokolovny
přistoupit k okamžitému uzavření této části. Rošty, na kterých je uložena parketová plocha,
jsou zčásti poškozeny hnilobou, musí být vyměněny, aby nedošlo k propadnutí a možným
zraněním. Dotaci poskytnutou od obce na provozní činnost spolek z větší části přesahující
50.000,- Kč využil na opravu systému vytápění ( úniky vody), zůstatek použije na úhradu
nákladů vytápění a osvětlení. Proto se spolek obrací na obec s žádostí o pomoc a poskytnutí
mimořádného příspěvku ve výši 330.000,- Kč (dar, mimořádná dotace, půjčka) na provedení
nutné rekonstrukce. Spolek v žádosti informuje, že na krytí nákladů rekonstrukce získal od
ČUS dotaci 80.000,- Kč s podmínkou nutného zprovoznění části Sokolovny k podzimnímu
provozu v letním období, 50.000,- Kč použije z členských příspěvků, avšak do
rozpočtovaných nákladů cca 460.000,- Kč spolku chybí 330.000,- Kč.
Starosta potvrzuje naléhavost řešení vzniklé situace.
Přílohy: žádost TJ Sokol + cenová nabídka

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Klimeš doporučil, po prostudování podkladů předaných předsedou spolku Ing. Jaroslavem
Hufem, realizovat místo pevné acrylátové podlahy podlahu odpruženou na roštech
s parketovým povrchem. Výdaje obce by byly navýšeny o cca 170.000,- Kč.
p. Ston doplnil, že by finanční pomoc potom činila 500.000,- Kč.
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Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.3, která znamená poskytnutí
finančního daru TJ Sokol Bludov, z.s. na financování havarijního stavu podlahy
Sokolovny ve výši 500.000,- Kč za předpokladu, že opravená podlaha bude odpružena
na roštech a bude mít parketový povrch. Součástí rozpočtové změny je úspora 500.000,Kč ve výdajové kapitole „2212 Silnice“, konkrétně na akci „Havárie zdi Na Balóně“.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy s TJ Sokol
Bludov, z.s. na rekonstrukci havarijního stavu podlahy Sokolovny.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

13

Ad 4) Diskuse
p. Balík st. se dotázal, v jakém stavu je žádost o dotaci na stavební úpravy hasičárny.
p. Ston odpověděl, že v polovině července mělo být rozhodnuto o přidělení - nepřidělení
dotace, zatím však obec žádné rozhodnutí neobdržela.
p. Strouhal se dotázal, jestli je něco nového kolem nákupu auta pro hasiče.
p. Ston odpověděl, že prostřednictvím MAS Šumperský venkov bude v září až říjnu požádáno
o dotaci.
p. Strouhal informoval o náročném zásahu hasičů 22. - 23.7.2017 při likvidaci škod po
bouřce.
Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky, starosta ukončil jednání zastupitelstva.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce č.13 konaného dne 28.7.2017 v Obecním klubu
Bludov

Zastupitelstvo obce schvaluje:
274/Z/17 - jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání p. Karla Banka a p. Jaroslava Čecha.
275/Z/17 - program dnešního jednání.
276/Z/17 - realizaci projektu „Přístavba objektu šaten sportovního hřiště parc. č. 1056 k.ú.
Bludov“ a schvaluje podání žádosti o dotaci na tento projekt prostřednictvím
programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu a podprogramu
133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK, TJ
vyhlášeným MŠMT.
277/Z/17 - finanční spoluúčast obce na financování investiční akce „Přístavba objektu šaten
sportovního hřiště parc. č. 1056 k.ú. Bludov ve výši 2 750.000,- Kč.
278/Z/17 - rozpočtovou změnu č.3, která znamená poskytnutí finančního daru TJ Sokol
Bludov, z.s. na financování havarijního stavu podlahy Sokolovny ve výši
500.000,- Kč za předpokladu, že opravená podlaha bude odpružena na roštech a
bude mít parketový povrch. Součástí rozpočtové změny je úspora 500.000,- Kč ve
výdajové kapitole „2212 Silnice“, konkrétně na akci „Havárie zdi Na Balóně“.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
279/Z/17 - starostu obce podpisem darovací smlouvy s TJ Sokol Bludov, z.s. na rekonstrukci
havarijního stavu podlahy Sokolovny.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta

Zapisovatel: Ing. Zdeněk Kolínek

Ověřovatelé:

p. Jaroslav Čech, v. r.

p. Karel Bank, v. r.

Ing. Pavel Ston, v. r.
starosta obce

