Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016.

Zápis
z jednání zastupitelstva obce č. 19, které se konalo dne 10.9.2018
v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově
Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, MBA (Bar), Prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.(Bak),
Karel Bank (Ban), Mgr. Luděk Březina (BřL), Ing. Radek Březina (BřR),
Jaroslav Čech (Če), Ing. Jiří Homola (Ho), Ing.Milan Klimeš (Kl),
Jindřich Matěj (Ma), , Mgr. Karel Směšný (Sm), Ing. František Snášel (Sn),
Ing. Pavel Ston (Sto), Bohuslav Strouhal (Str), Ing. Josef Ťulpík (Ťu),
Nepřítomni: Šárka Dostálová (Do)
Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Kontrola úkolů
Zpráva o činnosti rady obce č. 16 za období od 12.06.2018 do 10.09.2018
Zápis z jednání kontrolního výboru 29.8.2018
Rozpočtové změny č.4,5 a 6 (koupě speciálního požárního vozidla TATRA
T 815 CAS 32, prodej speciálního požárního vozidla TATRA 148 JSDH
Bludov) projednávané radou obce 12.6. - 10.9.2018
6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce BLUDOV
7. Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejně přístupném místě
8. Dotace na opravu varhan v Kostele Božího Těla - žadatel Spolek pro
Kostelíček Božího Těla, z. s.
9. Schválení Dotačního programu obce Bludov na rok 2019
10. Majetkoprávní
a) Odkupy pozemků (kupní smlouva trojstranná) od fyzických osob pro
obslužná zařízení k zajištění stavby silnice „I/44 Bludov - obchvat“
b) Budoucí směna pozemků s Českou republikou, Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR - pozemky pro vedlejší stavby k silnici „I/44 Bludov - obchvat“
c) Žádost o odprodej pozemku p.č. 558/2 v k.ú. Bludov - žadatelé manželé M.
a J. L.
d) Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2105/1 v k.ú. Bludov - žadatel T. S.
11. Různé
a) Udělení pamětních listů obce Bludov zástupcům partnerské obce Lehota
pod Vtáčnikom
12. Diskuse
Ad 1) Úvod
Zasedání zahájil starosta Ing. Pavel Ston. Konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva
obce, které je schopno se usnášet. Omluvil p. Šárku Dostálovou.
Přítomné seznámil s programem jednání s tím, že navrhl program jednání doplnit o bod 11a)
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Různé - Udělení pamětních listů obce Bludov zástupcům partnerské obce Lehota pod
Vtáčnikom. Bod 11. Diskuse bude projednána jako bod 12. a vyzval zastupitele k případnému
dalšímu doplnění programu.
Jelikož nebyly žádné další připomínky ani doplňující návrhy, dal starosta o programu jednání
hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ho
/

14

Jako ověřovatele zápisu starosta navrhl Ing. Josefa Ťulpíka, Ing. Radka Březinu.
Jelikož nebyly žádné jiné návrhy ani připomínky, dal starosta o tomto návrhu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Ing. Josefa
Ťulpíka a Ing. Radka Březinu.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
/
/
nehlasoval:
Vyhotovením zápisu starosta pověřil Ing. Zdeňka Kolínka, tajemníka obecního úřadu.
Ad 2) Kontrola úkolů
Starosta informoval přítomné o plnění úkolů z minulého zastupitelstva.
40/Z/14 - zastupitelstvo obce ukládá radě obce informovat pravidelně zastupitelstvo obce o
provedených rozpočtových změnách v rámci paragrafů.
Termín: úkol trvalý
zodpovídá: rada obce
322/Z/17 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji části
pozemku 842 – ostatní plocha o výměře cca do 20 m2 v k.ú. Bludov do výlučného
vlastnictví E. F., ml., bytem Bludov.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta
prodloužen do 10.9.2018
splněno
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372/Z/18 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy se
spolkem Junák – český skaut, středisko Františka Pecháčka Bludov, z.s. IČ
60341939, se sídlem Lázeňská 856, Bludov o poskytnutí dotace na splacení
části půjčky, kterou má skautské středisko na nákup táborové louky v údolí řeky
Březné v k.ú. Drozdov (list vlastnictví č. 216) ve výši 100.000 Kč).
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
splněno
373/Z/18 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy o prodeji pozemku
p.č. 1314/22 o výměře 1050 m2 do společného jmění manželům Š. bytem
Šumperk.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
splněno
374/Z/18 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji
pozemku p.č. 2760/11 – ostatní plocha o výměře 2871 m2 v k.ú. Bludov s manželi
S., bytem Bludov.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
splněno
375/Z/18 - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji
pozemku 732/2 – zahrada o výměře 68 m2 v k.ú. a obci Bludov do společného
jmění manželům B., bytem Bludov.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
splněno
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění úkolů.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ho
/

Ad 3) Zpráva o činnosti rady obce č. 16 za období od 12.06.2018 do 10.09.2018
Zprávu přednesl místostarosta Ing. Josef Ťulpík.
Od posledního zasedání ZO, které se konalo 11.06.2018 se rada sešla celkem 3 x.
Z těchto zasedání RO jsou pořízeny zápisy č. 55, 56 a 57. Tyto zápisy obdrželi zastupitelé
obce.
Na těchto jednáních se RO zabývala především následujícím:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrolou úkolů.
Hospodařením obce.
Rozpočtovými změnami.
Organizačními záležitostmi.
Majetkoprávními záležitostmi.
Záležitostmi VŽP.
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7. Zprávami komisí obce.
8. OZV č. 02/2018 o nakládání s odpady.
9. Snížením nájmu za pískovnu pro OLB.
10. Nařízením obce Bludov č. 1/2018 o maximální ceně za služby hřbitovní.
11. Návrhem dotačního programu obce na rok 2019.
12. Schválením možnosti prohloubeného pohřbení na místním pohřebišti.
13. OZV č. 3/2018 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném
místě v katastru obce Bludov.
14. Nařízením č. 2/2018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Bludov.
15. Jmenováním zástupců zřizovatele do školní rady.
16. Nákupem speciálního vozidla TATRA 815 CAS 32 pro náš hasičský sbor.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce č. 16 za období od 12.06.2018
do 10.09.2018.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 4) Zápis z jednání kontrolního výboru 29.8.2018
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce je předložen na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru 29.8.2018.
Přílohy: zápis z jednání kontrolního výboru

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru 29.8.2018.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Ad 5) Rozpočtové změny č.4,5 a 6 (koupě speciálního požárního vozidla TATRA T 815
CAS 32, prodej speciálního požárního vozidla TATRA 148 JSDH Bludov)
projednávané radou obce 12.6. - 10.9.2018
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
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Zastupitelstvu obce jsou předloženy na vědomí rozpočtové změny č.4,5 dle příloh
schválených radou obce dne 30.7.2018 a 22.8.2018, které řeší v 1. případě rozpočtové změny
v příjmové části v rámci paragrafu, změnu položky pro zaúčtování dotace a ve 2. případě
rozpočtové změny ve výdajové části v rámci paragrafů.
Zastupitelstvu obce je předložena ke schválení rozpočtová změna č.6 dle přílohy projednané
radou obce 22.8.2018, která řeší rozpočtové změny v příjmové i výdajové části mezi
paragrafy. Rozpočtová změna se týká koupě speciálního požárního vozidla TATRA T 815
CAS 32 a prodeje speciálního požárního vozidla TATRA 148 JSDH Bludov.
Obec Bludov, která je zřizovatelem JSDH Bludov, chce zakoupit pro citovanou jednotku
speciální požární vozidlo TATRA T 815 CAS 32, RZ SU 92 01, uvedené do provozu 3/1986,
STK do 4/2019, majitel vozidla Město Šumperk, za cenu 67.700,- Kč bez DPH. Vozidlo
splňuje požadavky potřeby jednotky JSDH a nahradilo by tak současně užívanou TATRU
148, která je o pět let starší a má menší obsah cisterny na vodu. Vozidlo splňuje podmínky po
stránce požární a technické. O TATRU 148 má zájem Bludovská a.s, která nabízí zá
odkoupení stejnou cenu 67.700,- Kč. Toto je zohledněno v rozpočtové změně č. 6, kdy
v případě nákupu vozidla bude navýšena rozpočtovaná částka 75.000,- Kč o částku 68.000,Kč na celkových 143.000,- Kč v paragrafu 5512 - hasiči, položce 6123 - dopravní prostředky
a v případě prodeje bude navýšena rozpočtovaná částka 3100.000,- Kč o částku 68.000,- Kč
na celkových 3168.000,- Kč v paragrafu 6171 - správa, položce 3119 – ostatní příjmy
z prodeje dlouhodobého majetku.
přílohy: tabulky rozpočtových změn č.4,5 a 6
znalecký posudek

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 4 a 5 dle přílohy.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ho
/

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 6 dle přílohy, podle které bude
v paragrafu 5512 - hasiči, položce 6123 - dopravní prostředky navýšena rozpočtovaná
částka 75.000,- Kč o částku 68.000,- Kč na celkových 143.000,- Kč, v paragrafu 6171 správa, položce 3119 - ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku bude navýšena
rozpočtovaná částka 3100.000,- Kč o částku 68.000,- Kč na celkových 3168.000,- Kč.
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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Ad 6) Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce BLUDOV
Komentář k danému bodu přednesl místostarosta.
Rada obce projednala 25.6.2018 a nyní předkládá zastupitelstvu obce ke schválení návrh nové
Obecně závazné vyhlášky č.2/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce BLUDOV, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce BLUDOV ze dne 12.12.2016.
V Obecně závazné vyhlášce č.2/2018 jsou aktualizovány čl.9 a čl.11 týkající se svozu
tetrapaků (nápojových kartonů), papíru a lepenky.
Přílohy: OZV 2/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce BLUDOV +
příloha seznamu míst s nádobami na tříděný odpad

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce BLUDOV. OZV č.2/2018
zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce BLUDOV ze dne 12.12.2016.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ad 7) Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejně přístupném místě
Komentář k danému bodu přednesl místostarosta.
Rada obce 22.8.2018 projednala a nyní předkládá zastupitelstvu obce ke schválení návrh nové
Obecně závazné vyhlášky č.3/2018, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně
přístupném místě.
Cílem této obecně závazné vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku je vymezit některá veřejně přístupná místa, na kterých se zakazuje konzumovat
alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví
působenými alkoholickými nápoji, zejména u dětí a mladistvých.
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Veřejně přístupnými místy jsou veřejná prostranství - ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Konzumací alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě se rozumí požívání
alkoholického nápoje nebo zdržování se na veřejně přístupném místě s otevřenou láhví anebo
jinou nádobou s alkoholickým nápojem.
Přílohy: OZV 3/2018, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě + příloha

Po předneseném komentáři místostarosta vyzval přítomné k případným dotazům,
připomínkám.
Diskuse:
p. Balík se dotázal, jestli má rada představu, jak se bude vymáhat porušení OZV.
p. Ston odpověděl, že schválená OZV bude předložena, stejně jako OZV o ochraně nočního
klidu, Policii ČR, která v případě oznámení o porušení OZV může postoupit danou věc MěÚ
Šumperk pro zahájení řízení o přestupku.
p. Balík doporučil informovat v Bludovanu občany o nové OZV s podáním informace jak a
koho kontaktovat v případě porušení OZV.
p. Klimeš reagoval, že hlášení občanů o porušování OZV na policii není řešením. Je dle jeho
názoru těžko vymahatelné dodržování OZV, s obecní policií by to bylo jednodužší. Doporučil
odložit její schválení.
p. Balík doporučil schválení OZV neodkládat. Dodržování této vyhlášky je vymahatelnější
než dodržování vyhlášky o ochraně nočního klidu.
p. Ston informoval, že včasný zákrok policie je diskutabilní. Jsou zkušenosti z okolních obcí.
p. Ťulpík navrhl o schválení vyhlášky hlasovat.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
/
1
nehlasoval:
Ad 8) Dotace na opravu varhan v Kostele Božího Těla - žadatel Spolek pro Kostelíček
Božího Těla, z. s.
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
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Spolek pro Kostelíček Božího Těla, z.s. žádá obec o poskytnutí příspěvku na opravu varhan
v Kostele Božího Těla.
Obecní úřad navrhuje poskytnout spolku dotaci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy,
tak jako v ostatních případech v tomto roce (Junáci, Bludověnka…).
Ve schváleném rozpočtu obce je k tomuto schválena částka 95.000 Kč, která je zahrnuta ve
výdajové kapitole „3326“, pod položkou 5223.
Rada obce na svém zasedání dne 22.8.2018 vzala na vědomí podanou žádost uvedeného
spolku a navrhuje poskytnout dotaci z rozpočtu obce v částce 95.000 Kč na opravu varhan
v Kostele Božího Těla s doporučením zapracovat do smlouvy podmínku zprovoznění varhan
nejpozději do 31.12.2021 a předkládá žádost zastupitelstvu obce k projednání.
Spolek s podmínkami dotace souhlasí.
Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Směšný doporučil termín opravy varhan a vyúčtování navýšit na 5 let do 31.12.2023,
protože původní odhad na opravu byl navýšen cca o 2/3 na 800.000,- Kč. Dotace obce bude
činit část potřebných financí a bude nutné zažádat o financování i z jiných zdrojů.
p. Ston doplnil, že na zprovoznění varhan bude potřeba cca 1/3 a na další opravu 2/3 financí.
p. Klimeš se dotázal, z čeho bude spolek hradit zbývající část uvažovaného rozpočtu na
opravu varhan ve výši cca 800.000,- Kč, když dotace obce představuje částku 95.000,- Kč.
p. Ston reagoval, že spolek bude muset sehnat finance i z jiných zdrojů.
p. Balík doporučil dotaci schválit. Doporučuje stejný náhled jako u poskytnutí dotace spolku
Junák.
p. Klimeš sdělil, že investice je hlavně věcí majitele, který by měl hrát hlavní roli v získávání
financí.
p. Balík reagoval, že vlastníkem je Římskokatolická farnost Bludov, farář je statutárním
orgánem farnosti a je zároveň z titulu funkce členem valné hromady nebo dokonce výboru
nově vzniklého spolku.
p. Balík st. doplnil, že nově vzniklý spolek je nástupcem po válce zaniklého spolku sv.
Rozálie.
p. Ťulpík navrhl termín pro opravu varhan a vyúčtování dotace 31.12.2023.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace ve výši 95.000 Kč Spolku pro Kostelíček
Božího Těla, z.s., IČ 07187149, se sídlem Jana Žižky 144, Bludov na opravu varhan
v Kostele Božího Těla, který stojí na pozemku p.č. 2519 v k.ú. a obci Bludov za
podmínky, že zprovoznění varhan a vyúčtování dotace bude provedeno nejpozději do
31.12.2023. V případě, že tato podmínka nebude splněna, vrátí spolek obci poskytnutou
dotaci v plné výši.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
/
1
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace ve výši 95.000 Kč Spolku pro Kostelíček Božího Těla, z.s., IČ
07187149, se sídlem Jana Žižky 144, Bludov na opravu varhan v Kostele Božího Těla.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
/
nehlasoval:

Ad 9) Schválení Dotačního programu obce Bludov na rok 2019
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce k projednání a schválení návrh Dotačního programu
obce Bludov na rok 2019.
Návrh dotačního programu byl předložen komisím k posouzení:
Komise kulturní, mládeže a sportu navrhuje tuto úpravu:
Komise doporučuje rozšířit dotační titul C) podpora rozvoje sportu, tak aby do tohoto
dotačního titulu spadaly žádosti o dotaci typu T. R. a Z. P., kteří každý rok žádají obec o
dotaci na svoji sportovní činnost, při níž reprezentují i obec.
Současné znění: Dotační titul C) Podpora rozvoje sportu - podporována bude činnost
sportovních spolků
Upravené znění: Dotační titul C) Podpora rozvoje sportu - podporována bude činnost
sportovních spolků a vrcholová sportovní, reprezentační činnost bludovských občanů.
S touto úpravou je spojené i doplnění příloh, komise navrhuje, aby žadatel o tuto dotaci
k žádosti přiložil zprávu o své činnosti a výsledcích za předcházející rok.
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Komise životního prostředí navrhuje toto doplnění:
Komise nemá zásadní připomínky k návrhu Dotačního programu obce Bludov na rok 2019.
Pan S. navrhl proplácení cestovného.
Doporučení komise:
Komise ŽP navrhuje do Dotačního programu obce Bludov na rok 2019 zahrnout proplácení i
cestovného např. u pořádání výstavy.
Vysvětlení obecního úřadu k neproplácení cestovného při použití osobního či jiného vozidla:
Neproplácení cestovného při použití osobního či jiného vozidla u dotačního titulu D je
zastupitelstvem obce schváleno od roku 2017, tato podmínka je dána přímo v dotační smlouvě
(viz. odstavec níže). Podmínka byla zavedena poté, co v některých případech byla poskytnutá
dotace použita pouze na cestovné s tím, že bylo podezření na zneužití poskytnuté dotace.
Cestovné se nedá zpětně prověřit a kontrolovat. O proplácení cestovného žádají pouze
zahrádkáři, u ostatních příjemců dotace nebyl zaznamenán požadavek na proplácení
cestovného.
Od roku 2017 je přímo v dotačních smlouvách uváděno:“ poskytnutá dotace musí být použita
hospodárně a účelně, příjemce nesmí poskytnutou dotaci použít na výdaje za občerstvení,
potraviny a na výdaje za jízdné při použití osobního či jiného vozidla, pouze se budou
proplácet výdaje za jízdné při použití prostředků hromadné dopravy (autobus a vlak 2.třídy)“.
Termíny k dotačnímu programu jsou navrženy takto:
 Dotační program bude vyhlášen od 1.11.2018 do 31.1.2019 – 92 dnů
 Příjem žádostí pak bude od 2.1.2019 do 31.1.2019 do 15.00 hodin – 30 dnů
 Vyúčtování dotací musí příjemce dotace předložit nejpozději do 9.12.2019
Rada obce na svém zasedání dne 30.7.2018 vzala na vědomí upravený a doplněný návrh
Dotačního programu obce Bludov na rok 2019 s tím, že doporučuje Dotační program obce
ponechat v původním znění a předkládá návrh zastupitelstvu obce ke schválení.
Přílohy: Dotační program obce Bludov na rok 2019 (navržené změny u dotačního titulu C) jsou doplněny
červeně)

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Březina L. požádal o prodloužení termínu pro podání žádostí a předložení výroční zprávy
hospodaření.
p. Balík reagoval, že termín by neposouval. Konstatoval, že už tak je čas, vyčleněný na
projednání v komisích, radě obce a předložení v podkladech pro jednání zastupitelstva 10 dní
dopředu, napnutý. K předkládání výroční zprávy sdělil, že mohou být předloženy výsledky
předběžné a později doloženy konečné. Dále navrhl doplnění Dotačního programu obce
Bludov na rok 2019 v dotačním titulu C) Podpora rozvoje sportu: podporována bude činnost
sportovních spolků, který by nově zněl takto: Podpora rozvoje sportu: podporována bude
činnost sportovních spolků a vrcholová sportovní, reprezentační činnost bludovských občanů.
Jako důvod uvedl schvalování dalších žádostí o dotaci radou obce mimo Dotační program
obce. Navrhl zařadit proces schvalování těchto žádostí do systému schvalování Dotačního
programu obce, který je v pravomoci zastupitelstva.
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p. Klimeš vyjádřil souhlas s návrhem p. Balíka a navrhl doplnění Dotačního programu obce
Bludov na rok 2019 v odstavci podmínky pro poskytnutí dotace, v bodě 7. takto:
„Z poskytnuté dotace není možno hradit nákupy občerstvení a potravin - mimo ceny do
soutěží organizovaných žadatelem v rámci poskytnuté dotace“ a navrhl doplnění nového bodu
10. který by zněl takto: „Z poskytnuté dotace lze hradit nutné cestovní náhrady“.
p. Balík vyjádřil souhlas jen s prvním návrhem p. Klimeše. Konstatoval, že s druhým návrhem
existují velmi negativní zkušenosti.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat
v opačném pořadí, jak byly návrhy předloženy, tj. napřed o návrzích p. Klimeše a poté o
návrhu p. Balíka.
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění Dotačního programu obce Bludov na rok 2019
v odstavci podmínky pro poskytnutí dotace, v bodě 7. takto: „Z poskytnuté dotace není
možno hradit nákupy občerstvení a potravin - mimo ceny do soutěží organizovaných
žadatelem v rámci poskytnuté dotace“.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
proti:
/
/
/
/
/
/
zdržel se:
/
/
/
nehlasoval:

5
6
3

Usnesení nebylo přijato

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění Dotačního programu obce Bludov na rok 2019
v odstavci podmínky pro poskytnutí dotace o bod 10. který zní takto: „Z poskytnuté
dotace lze hradit nutné cestovní náhrady“.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
proti:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
zdržel se:
/
/
nehlasoval:
Usnesení nebylo přijato

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh Dotačního programu obce Bludov na
rok 2019 s doplněním u dotačního titulu C) Podpora rozvoje sportu, který bude znít
takto: Podpora rozvoje sportu: podporována bude činnost sportovních spolků a
vrcholová sportovní, reprezentační činnost bludovských občanů s tím, že dotační
program bude vyhlášen od 1.11.2018 do 31.1.2019 a příjem žádostí pak bude od 2.1.2019
do 31.1.2019.

2
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2
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Hlasováno: Str Bak BřL Sn
pro:
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Če
/

Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do
/
/
/
/
/
/
/

Ho
/

/

Ad 10) Majetkoprávní
a) Odkupy pozemků (kupní smlouva trojstranná) od fyzických osob pro obslužná
zařízení k zajištění stavby silnice „I/44 Bludov – obchvat“
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Dopravoprojekt Brno a. s., který pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou
organizaci /dále už jen ŘSD/ zpracovává projekt obchvatu Bludova, předložil obci k
projednání a schválení 39 kusů trojstranných kupních smluv. Touto formou, investor stavby
ŘSD, vykoupí přímo pro obec potřebné pozemky od fyzických osob. Jedná se o pozemky, na
kterých budou obslužná zařízení (infrastruktura) pro zajištění stavby silnice „I/44 Bludov –
obchvat“, např. propustky, zelené pásy pro přístupy, osvětlení, chodníky, tato obslužná
zařízení a pozemky budou majetkem obce. Při odkupech bude veškeré náklady hradit investor
stavby ŘSD, uzavírání smluv a vklady do katastru nemovitostí budou zcela v režii
Dopravoprojektu Brno.
Návrh trojstranné kupní smlouvy byl s Dopravoprojektem Brno několikrát projednán a
upraven podle požadavků obce, návrh smlouvy byl také odsouhlasen s právníkem obce.
Dle vyjádření Dopravoprojektu Brno budou obci převedeny pozemky se zajištěným
přístupem, k pozemkům se tak nebudou pro obec zřizovat věcná břemena přístupu. Obci
budou převedeny vždy jen ty pozemky, na kterých nebude váznout zástava, dluh či exekuce
(ověřeno dle výpisů z katastru nemovitostí).
Obec se uzavřením smluv zavazuje, že prostřednictvím ŘSD v případě potřeby, zřídí přes
některé získané pozemky břemena chůze a jízdy pro fyzické osoby, které budou mít potřebu
dostávat se přes obecní pozemky na pozemky své. V těchto případech bude také náklady
hradit investor stavby ŘSD.
Podle sdělení Dopravoprojektu Brno se bude jednat cca o 61 kusů kupních smluv, obci budou
ke schválení předloženy vždy jen ty smlouvy, u kterých bude pozemek bez zástav, dluhů či
exekucí.
Do smluv je možné nahlédnou na OÚ, kancelář č. 1.
Rada obce návrh trojstranné kupní smlouvy a odkupy pozemků projednala na svém zasedání
dne 22.8.2018, svým usnesením č. 1576/R/18 vzala na vědomí předložený návrh trojstranné
kupní smlouvy a usnesením č. 1583/R/18 schválila záměr odkupu pozemků pro obslužná
zařízení (infrastruktura) k zajištění stavby silnice „I/44 Bludov – obchvat“ od 39 vlastníků a
předkládá tento bod zastupitelstvu obce k projednání a schválení.
Příloha: návrh kupní smlouvy trojstranné
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Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh trojstranné kupní smlouvy k odkupu
pozemků, na kterých budou obslužná zařízení (infrastruktura) k zajištění stavby silnice
„I/44 Bludov – obchvat“, touto smlouvou budou od stávajících vlastníků,
prostřednictvím investora stavby - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, IČ 65993390, vykoupeny pozemky do vlastnictví Obce Bludov, IČ 00302368
s tím, že veškeré náklady spojené s převodem a s převzetím pozemků bude hradit
investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků, na kterých budou obslužná zařízení
(infrastruktura) k zajištění stavby silnice „I/44 Bludov – obchvat“ od níže uvedených 39
vlastníků s tím, že tyto pozemky budou do majetku Obce Bludov, IČ 00302368
vykoupeny prostřednictvím investora stavby - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, IČ65993390, veškeré náklady spojené s výkupem a s převzetím
pozemků bude hradit investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace:
1) L. S., bytem Bludov, podíl ½ na pozemku p.č. 2846/58 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 221, číslo smlouvy 1056/0145/2018/KS/LV221
2) L. S., bytem Šumperk, podíl ¼ na pozemku p.č. 2846/58 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 221 , číslo smlouvy 1056/0143/2018/KS/LV221
3) J. P., bytem Bludov, podíl ¼ na pozemku p.č. 2846/58 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 221 , číslo smlouvy 1056/0144/2018/KS/LV221
4) M. V., bytem Bludov, pozemky p.č. 3009/37, 3009/42 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 398, číslo smlouvy 1056/0148/2018/KS/LV398
5) Ing. F. S., bytem Bludov, pozemek p.č. 2846/78 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví
č. 456, číslo smlouvy 1056/0149/2018/KS/LV456
6) D. U., bytem Bludov, pozemek p.č. 2846/87 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
468, číslo smlouvy 1056/0150/2018/KS/LV468
7) L. M., bytem Bludov, pozemek p.č. 2886/52 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
608, číslo smlouvy 1056/0151/2018/KS/LV608
8) L. H., bytem Bludov, podíl ½ na pozemcích p.č. 3009/55 a 3009/61 v k.ú. a obci
Bludov na listu vlastnictví č. 788, číslo smlouvy 1056/0184/2018/KS/LV788
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9) M. S., bytem Bludov, podíl ½ na pozemku p.č. 2886/50 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 825, číslo smlouvy 1056/0154/2018/KS/LV825
10) L. S., bytem Bludov, podíl ½ na pozemku p.č. 2886/50 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 825, číslo smlouvy 1056/0155/2018/KS/LV825
11) J. G., bytem Šumperk, podíl ½ na pozemku p.č. 2886/63 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 833, číslo smlouvy 1056/0156/2018/KS/LV833
12) M. P., bytem Ostrava- Hrabůvka, podíl ½ na pozemku p.č. 2886/63 v k.ú. a obci
Bludov na listu vlastnictví č. 833 , číslo smlouvy 1056/0157/2018/KS/LV833
13) V. P., bytem Bludov, pozemek p.č. 2846/117 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví
č. 846, číslo smlouvy 1056/0160/2018/KS/LV846
14) Ing. F. B., bytem Bludov, pozemek p.č. 2886/54 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 869, číslo smlouvy 1056/0161/2018/KS/LV869
15) J. H., bytem Bludov, pozemek p.č. 2886/64 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
874, číslo smlouvy 1056/0162/2018/KS/LV874
16) M. M., bytem Sudkov, podíl ½ na pozemku p.č. 2846/114 v k.ú. a obci Bludov na
listu vlastnictví č. 987, číslo smlouvy 1056/0192/2018/KS/LV987
17) P. S., bytem Sudkov, podíl ½ na pozemku p.č. 2846/114 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 987, číslo smlouvy 1056/0164/2018/KS/LV987
18) E. B., bytem Jiřetín pod Bukovou, pozemky p.č. 2880/72 a 2880/98 v k.ú. a obci
Bludov na listu vlastnictví č. 1003, číslo smlouvy 1056/0183/2018/KS/LV1003
19) F. K., bytem Bludov, podíl ½ na pozemku p.č. 3009/44 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 1058, číslo smlouvy 1056/0194/2018/KS/LV1058
20) P. K., bytem Bludov, pozemky p.č. 3009/66, 3009/70, 3009/73 v k.ú. a obci Bludov na
listu vlastnictví č. 1069, číslo smlouvy 1056/0169/2018/KS/LV1069
21) M. F. , bytem Sudkov, podíl 4/8 na pozemcích p.č. 3009/62 a 3009/63 v k.ú. a obci
Bludov na listu vlastnictví č. 1091, číslo smlouvy 1056/0170/2018/KS/LV1091
22) M. D., bytem Sudkov, podíl 2/8 na pozemcích p.č. 3009/62 a 3009/63 v k.ú. a obci
Bludov na listu vlastnictví č. 1091, číslo smlouvy 1056/0172/2018/KS/LV1091
23) M. D., bytem Postřelmov, podíl 2/8 na pozemcích p.č. 3009/62 a 3009/63 v k.ú. a obci
Bludov na listu vlastnictví č. 1091, číslo smlouvy 1056/0171/2018/KS/LV1091
24) Manželé Bc. I. a F. D., oba bytem Dolní Studénky, pozemky p.č. 3009/67 a 3009/74
v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č. 1097, číslo smlouvy
1056/0173/2018/KS/LV1097

15

25) M. A., bytem Jablonné nad Orlicí, pozemek p.č. 2846/122 v k.ú. a obci Bludov na
listu vlastnictví č. 1474, číslo smlouvy 1056/0191/2018/KS/LV1474
26) J. S., bytem Bludov, pozemek p.č. 2886/48 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
1485, číslo smlouvy 1056/0174/2018/KS/LV1485
27) J. K., bytem Sudkov, pozemek p.č. 3009/33 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
1510, číslo smlouvy 1056/0175/2018/KS/LV1510
28) Ing. J. P., bytem Šumperk, pozemek p.č. 3009/32 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 1515, číslo smlouvy 1056/0176/2018/KS/LV1515
29) E. B., bytem Sudkov, pozemek p.č. 2846/86 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
1647, číslo smlouvy 1056/0177/2018/KS/LV1647
30) M. D., bytem Sudkov, podíl ½ na pozemku p.č. 2846/104 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 1652, číslo smlouvy 1056/0178/2018/KS/LV1652
31) J. D., bytem Sudkov, podíl ½ na pozemku p.č. 2846/104 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 1652, číslo smlouvy 1056/0179/2018/KS/LV1652
32) J. S., bytem Sudkov, pozemek p.č. 2846/80 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
1658, číslo smlouvy 1056/0180/2018/KS/LV1658
33) J. P., bytem Vikýřovice, podíl ½ na pozemku p.č. 2846/96 v k.ú. a obci Bludov na
listu vlastnictví č. 1661, číslo smlouvy 1056/0182/2018/KS/LV1661
34) J. W., bytem Bludov, podíl ½ na pozemku p.č. 2846/96 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 1661, číslo smlouvy 1056/0181/2018/KS/LV1661
35) J. Š., bytem Bludov, pozemky p.č. 2880/70 a 2880/100 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 1672, číslo smlouvy 1056/0186/2018/KS/LV1672
36) V. K., bytem Bludov, pozemek p.č. 2886/67 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
1744, číslo smlouvy 1056/0187/2018/KS/LV1744
37) P. B., bytem Bludov, pozemky p.č. 2880/69 a 2880/105 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 1787, číslo smlouvy 1056/0188/2018/KS/LV1787
38) P. E., bytem Bludov, pozemek p.č. 2886/46 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
1852, číslo smlouvy 1056/0189/2018/KS/LV1852
39) Manželé M. a P. S., oba bytem Sudkov, pozemek p.č. 3009/46 v k.ú. a obci Bludov na
listu vlastnictví č. 2005, číslo smlouvy 1056/0190/2018/KS/LV2005
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
1
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Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem 39 kupních smluv k vykoupení
pozemků v k.ú. a obci Bludov pro obslužná zařízení (infrastruktura) k zajištění stavby
silnice „I/44 Bludov – obchvat“.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

b) Budoucí směna pozemků s Českou republikou, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pozemky pro vedlejší stavby k silnici „I/44 Bludov - obchvat“
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Dopravoprojekt Brno a. s., který pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou
organizaci /dále už jen ŘSD/ zpracovává projekt obchvatu Bludova, předložil obci k
projednání a schválení smlouvu o budoucí směně pozemků mezi obcí a ŘSD. Předmětem
smlouvy jsou pozemky potřebné pro vedlejší stavby obchvatu – sjezdy na pozemky,
propustky, cyklostezka …..
Ze strany obce se jedná o 2 pozemky p.č. 2846/91- ostatní plocha-ostatní komunikace a
2886/42 - ostatní plocha-ostatní komunikace o celkové výměře 1904 m2 v k.ú. a obci Bludov.
Ze strany ŘSD se jedná o 48 pozemků o celkové výměře 15543 m2, které jsou přehledně
uvedeny níže*. Tyto pozemky bude ŘSD nejprve vykupovat od vlastníků, poté co
k pozemkům ŘSD získá vlastnické právo, dojde k uzavření smlouvy o směně pozemků s obcí
(směna pak musí být uzavřena do 6 měsíců od kolaudace posledního stavebního objektu
v rámci stavby obchvatu). Dle vyjádření Dopravoprojektu Brno bude náklady spojené
s převodem hradit investor stavby ŘSD, směna pozemků bude bez finančního vyrovnání, ke
všem pozemkům budou zpracovány znalecké posudky.
V příloze je předložena smlouva o budoucí směnné smlouvě a vzor směnné smlouvy.
*

Pozemky, které získá obec od ŘSD:
1) parc. č. 2880/136 o výměře 1144 m2,
2) parc. č. 2880/137 o výměře 316 m2,
3) parc. č. 2880/160 o výměře 124 m2,
4) parc. č. 2880/124 o výměře 644 m2,
5) parc. č. 2880/132 o výměře 514 m2,
6) parc. č. 2846/40 o výměře 351 m2,
7) parc. č. 2846/30 o výměře 2866 m2,
8) parc. č. 2988/1 o výměře 1177 m2,
9) parc. č. 2988/6 o výměře 375 m2,
10) parc. č. 2988/8 o výměře 80 m2,
11) parc. č. 2988/9 o výměře 7 m2,
12) parc. č. 2846/46 o výměře 2460 m2,
13) parc. č. 2846/49 o výměře 268 m2,
14) parc. č. 2846/56 o výměře 132 m2,
15) parc. č. 2880/161 o výměře 4 m2,
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16) parc. č. 2850/8 o výměře 6 m2,
17) parc. č. 2846/60 o výměře 348 m2,
18) parc. č. 3009/40 o výměře 347 m2,
19) parc. č. 2846/76 o výměře 104 m2,
20) parc. č. 2846/89 o výměře 241 m2,
21) parc. č. 2846/115 o výměře 33 m2,
22) parc. č. 3009/47 o výměře 103 m2,
23) parc. č. 2846/123 o výměře 63 m2,
24) parc. č. 2854/26 o výměře 156 m2,
25) parc. č. 2854/34 o výměře 61 m2,
26) parc. č. 2846/83 o výměře 60 m2,
27) parc. č. 2846/108 o výměře 68 m2,
28) parc. č. 2846/82 o výměře 344 m2,
29) parc. č. 2846/98 o výměře 112 m2,
30) parc. č. 2846/73 o výměře 356 m2,
31) parc. č. 2846/57 o výměře 117 m2,
32) parc. č. 2846/68 o výměře 437 m2,
33) parc. č. 2846/93 o výměře 90 m2,
34) parc. č. 2846/101 o výměře 124 m2,
35) parc. č. 2846/109 o výměře 84 m2,
36) parc. č. 2854/5 o výměře 329 m2,
38) parc. č. 2854/9 o výměře 307 m2,
39) parc. č. 3009/39 o výměře 48 m2,
40) parc. č. 3009/49 o výměře 79 m2,
41) parc. č. 3009/50 o výměře 12 m2,
42) parc. č. 3009/48 o výměře 37 m2,
43) parc. č. 2854/8 o výměře 171 m2,
44) parc. č. 2853/21 o výměře 236 m2,
45) parc. č. 2853/23 o výměře 63 m2,
46) parc. č. 2854/32 o výměře 3 m2,
47) parc. č. 2854/35 o výměře 13 m2,
48) parc. č. 2854/6 o výměře 529 m2 o celkové výměře 15543 m2 vše v k.ú. a obci Bludov.
Rada obce na svém zasedání dne 22.8.2018 projednala návrh budoucí směnné smlouvy a
návrh směnné smlouvy, svým usnesením č. 1577/R/18 vzala na vědomí předložené návrhy a
předkládá návrhy zastupitelstvu obce k projednání a schválení.
Dále rada obce projednala a svým usnesením č. 1584/R/18 schválila záměr budoucí směny
pozemků, kdy obecní pozemky p.č. 2846/91- ostatní plocha-ostatní komunikace a p.č.
2886/42 - ostatní plocha-ostatní komunikace o celkové výměře 1904 m2 v k.ú. a obci Bludov
se smění za 48 pozemků o celkové výměře 15543 m2 vše v k.ú. a obci Bludov ve vlastnictví
České republiky, s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR s tím, že směna
pozemků bude uzavřena poté, co Česká republika získá vlastnické právo k pozemkům, směna
pozemků bude bez finančního vyrovnání a bude uzavřena za podmínky, že uvedené pozemky
budou bez právních vad (bez exekucí, zástavních práv, atd.) a předkládá záměr budoucí
směny pozemků zastupitelstvu obce k projednání a schválení.
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Záměr o budoucí směně obecních pozemků byl zveřejněn na úřední desce v době od
23.8.2018 do 10.9.2018, ke zveřejněnému záměru nepřišla v době zveřejnění žádná žádost
nebo připomínka.
Přílohy: dvě mapky, smlouva o budoucí směnné smlouvě a vzor směnné smlouvy

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh smlouvy o budoucí směnné smlouvě a
návrh směnné smlouvy, tyto smlouvy řeší směnu pozemků pro vedlejší stavby k silnici
I/44 Bludov – obchvat, na základě těchto smluv dojde ke směně pozemků mezi Obcí
Bludov a Českou republikou, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, IČ 65993390.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn
pro:
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Če
/

Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do
/
/
/
/
/
/
/
/

Ho
/

Zastupitelstvo obce schvaluje budoucí směnu pozemků pro vedlejší stavby k silnici I/44
Bludov – obchvat, kdy obecní pozemky p.č. 2846/91- ostatní plocha-ostatní komunikace
a p.č. 2886/42 - ostatní plocha-ostatní komunikace o celkové výměře 1904 m2 v k.ú. a
obci Bludov se smění za pozemky parc. č. 2880/136 o výměře 1144 m2, parc. č. 2880/137
o výměře 316 m2, parc. č. 2880/160 o výměře 124 m2, parc. č. 2880/124 o výměře 644 m2,
parc. č. 2880/132 o výměře 514 m2, parc. č. 2846/40 o výměře 351 m2, parc. č. 2846/30 o
výměře 2866 m2, parc. č. 2988/1 o výměře 1177 m2, parc. č. 2988/6 o výměře 375 m2,
parc. č. 2988/8 o výměře 80 m2, parc. č. 2988/9 o výměře 7 m2, parc. č. 2846/46 o výměře
2460 m2, parc. č. 2846/49 o výměře 268 m2, parc. č. 2846/56 o výměře 132 m2, parc. č.
2880/161 o výměře 4 m2, parc. č. 2850/8 o výměře 6 m2, parc. č. 2846/60 o výměře 348
m2, parc. č. 3009/40 o výměře 347 m2, parc. č. 2846/76 o výměře 104 m2, parc. č. 2846/89
o výměře 241 m2, parc. č. 2846/115 o výměře 33 m2, parc. č. 3009/47 o výměře 103 m2,
parc. č. 2846/123 o výměře 63 m2, parc. č. 2854/26 o výměře 156 m2, parc. č. 2854/34 o
výměře 61 m2, parc. č. 2846/83 o výměře 60 m2, parc. č. 2846/108 o výměře 68 m2, parc.
č. 2846/82 o výměře 344 m2, parc. č. 2846/98 o výměře 112 m2, parc. č. 2846/73 o výměře
356 m2, parc. č. 2846/57 o výměře 117 m2, parc. č. 2846/68 o výměře 437 m2, parc. č.
2846/93 o výměře 90 m2, parc. č. 2846/101 o výměře 124 m2, parc. č. 2846/109 o výměře
84 m2, parc. č. 2854/5 o výměře 329 m2, parc. č. 2854/9 o výměře 307 m2, parc. č. 3009/39
o výměře 48 m2, parc. č. 3009/49 o výměře 79 m2, parc. č. 3009/50 o výměře 12 m2, parc.
č. 3009/48 o výměře 37 m2, parc. č. 2854/8 o výměře 171 m2, parc. č. 2853/21 o výměře
236 m2, parc. č. 2853/23 o výměře 63 m2, parc. č. 2854/32 o výměře 3 m2, parc. č. 2854/35
o výměře 13 m2 a parc. č. 2854/6 o výměře 529 m2 o celkové výměře 15543 m2 vše v k.ú. a
obci Bludov ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Ředitelství silnic
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4-Nusle s tím, že směna pozemků bude uzavřena poté, co Česká republika získá
vlastnické právo k pozemkům, směna pozemků bude bez finančního vyrovnání a bude
uzavřena za podmínky, že uvedené pozemky budou bez právních vad (bez exekucí,
zástavních práv, atd.).
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Hlasováno: Str Bak BřL Sn
pro:
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Če
/

Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do
/
/
/
/
/
/
/
/

Ho
/

14

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o budoucí směnné
smlouvě č. 1056/0198/2018/BSS/LV10001 s Českou republikou, s právem hospodaření
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

c) Žádost o odprodej pozemku p.č. 558/2 v k.ú. Bludov – žadatelé manželé M. a J. L.
Komentář k danému bodu přednesl místostarosta.
Manželé M. a J. L., bytem v Přerově, kteří vlastní RD č.p. 269 v ulici Ve Slévi si podali
žádost o odprodej pozemku p.č. 558/2 – zahrada o výměře 33 m2 v k.ú. Bludov, který sousedí
s jejich pozemkem. Žádost si podali z důvodu neuspokojivého stavebního řešení hranice mezi
jejich pozemkem p.č. 555 a požadovaným pozemkem p.č. 558/2. Pan L. by se rád o pozemek
staral a zlepšil i vzhled tohoto pozemku.
V územním plánu je pozemek veden jako plocha smíšená a obytná.
Pozemky kolem domů vedené jako komunikace, ostatní plochy, zastavěná nádvoří, zahrady
obec prodávala za cenu od 50 do 100 Kč/m2 podle charakteru a způsobu užívání pozemků,
- p. Ž., manželé K., p. Č., p. N., p. A.
50,- Kč/m2
- manželé B. +p. D., p. F. st.
75,- Kč/m2
- manželé S., p. B., p. F. ml., manželé B.
100,- Kč/m2
V inventuře pozemků je pozemek ohodnocen cenou 10,80 Kč/m2.
Prodej bude s DPH.
Stanovisko stavební komise:
Stavební komise nemá námitek proti odprodeji pozemku.
Stanovisko komise životního prostředí:
Komise nemá k odprodeji pozemku p. č. 558/2 v k. ú. Bludov panu Ing. J. L., Bludov žádných
námitek a s odprodejem souhlasí.
Rada obce žádost projednala na svém zasedání dne 25.6.2018 a svým usnesením schválila
záměr prodat pozemek, doporučuje cenu 100 Kč/m2 + příslušná sazba DPH s tím, že náklady
spojené s odprodejem pozemku půjdou na vrub kupujících a předkládá záměr zastupitelstvu
obce k projednání.
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Záměr o prodeji pozemku byl zveřejněn na úřední desce v době od 4.7. do 31.7.2018, ke
zveřejněnému záměru nepřišla v době zveřejnění žádná žádost nebo připomínka.
Žadatelé s podmínkami prodeje souhlasí.
Přílohy: mapka se zákresem požadovaného pozemku

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 558/2 - zahrada o výměře 33 m2 v k.ú.
a obci Bludov do společného jmění manželům M. a J. L., bytem Přerov I- Město za cenu
100 Kč/m2 + příslušná sazba DPH s tím, že náklady spojené s odprodejem pozemku
půjdou na vrub kupujících.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji pozemku
p.č. 558/2 - zahrada o výměře 33 m2 v k.ú. a obci Bludov manželům M. a J. L., bytem
Přerov I- Město.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
d) Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2105/1 v k.ú. Bludov – žadatel T. S.
Komentář k danému bodu přednesl místostarosta.
Pan T. S., bytem Bludov si podal žádost o odprodej části pozemku p.č. 2105/1 o výměře cca
do 3000 m2 v k.ú. Bludov. Jedná se o pozemek u silnice I/11, konktrétně se jedná o část
pozemku ve tvaru trojúhelníku, která je dána ohraničením silnice I/11, nově vybudovaným
protierozním příkopem a vodním tokem (viz. přiložená mapka).
Pan S. ve své žádosti uvádí, že by rád na pozemku pěstovat krmnou směs pro poníky,
případně pozemek využíval pro pastvu.
Upozorňujeme, že v případě prodeje požadované části pozemku, musí být na tuto část
pozemku vyřešen přístup. Řešení přístupu na pozemek musí obec doložit i při žádosti o
vydání souhlasu při dělení pozemku na Mě.ú. Špk.
Celý pozemek p.č. 2105/1 na základě pachtovní smlouvy užívá k zemědělské výrobě F. Z..
Pacht by při prodeji přešel na nového vlastníka pozemku dle ust. § 2341 ve spojení s ust. 2221
občanského zákoníku (nabytím vlastnického práva k pozemku přechází na kupujícího práva a
povinnosti propachtovatele podle uzavřené pachtovní smlouvy).
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V územním plánu je pozemek veden pro veřejnou zeleň.
Cena při prodeji zemědělských pozemků je v k.ú. Bludov v rozmezí 8 až 14 Kč/m2.
V roce 2016 se zemědělský pozemek (2966/20- trvalý travní porost) prodával manželům S. za
cenu 12 Kč/m2.
V majetku je požadovaný pozemek ohodnocen cenou 10,80 Kč/m2.
Prodej bude osvobozen od DPH.
Stanovisko stavební komise:
Stavební komise nesouhlasí s odprodejem části zmiňovaného pozemku.
Stanovisko komise životního prostředí:
Komise nedoporučuje prodej této části pozemku p.č. 2105/1 v k.ú. Bludov. Hlavním důvodem
je skutečnost, že v této trojúhelníkové části pozemku se zachytává přebytečná voda při
nadměrném množství vody v nově vybudovaném protierozním příkopu a na protější straně
z vodního toku. Proto je nežádoucí tento pozemek odprodat. V současné době není ani na tuto
část obecního pozemku zřízena oficiální příjezdová cesta.
Komise doporučuje pouze pronájem této části pozemku.
Rada obce žádost projednala na svém zasedání dne 25.6.2018, svým usnesením č. 1538/R/18
neschválila záměr prodeje části pozemku a předkládá žádost zastupitelstvu obce k projednání.
Záměr o prodeji části pozemku nebyl zveřejněn.
Žadatel byl se záměrem rady obce písemně seznámen.
Přílohy: mapka se zákresem požadované části pozemku

Po předneseném komentáři místostarosta vyzval přítomné k případným dotazům,
připomínkám.
Diskuse:
p. Skoumal informoval, že uvažovaný pozemek není pro hospodářské využití. Chce pozemek
využívat 1 x týdně pro děti k bezplatné jízdě na ponících, přístup by nebyl po silnici I/11.
Současně užívaný pozemek není bezpečný, přístup na pozemek vede přes silnici I/11.
K získání dotace na provozování činnosti je potřebný vlastní pozemek.
p. Březina L upozornil, že samotný pohyb vedle státní silnice je nebezpečný. Není jistota, že
se poníci nesplaší při rychlejší jízdě aut.
p. Ťulpík, p. Ston doporučili p. Snášelovi v této věci kontaktovat p. Zatloukala, respektive
ŘKF.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje požadované části pozemku p.č. 2105/1 o
výměře cca do 3000 m2 v k.ú. Bludov (jedná se o část pozemku ve tvaru trojúhelníku,
která je dána ohraničením silnice I/11, nově vybudovaným protierozním příkopem a
vodním tokem).
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Hlasováno: Str Bak BřL Sn
pro:
/
/
/
proti:
zdržel se:
/
nehlasoval:

Če
/

Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do
/
/
/
/
/
/
/

Ho
/

/

12
2

Ad 11) Různé
a) Udělení pamětních listů obce Bludov zástupcům partnerské obce Lehota pod
Vtáčnikom
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Obec Bludov udržuje dlouhodobé partnerské vztahy s Lehotou pod Vtáčnikom ze Slovenské
republiky.
Ve druhé polovině roku 2018 bude ukončena dílčí etapa těchto partnerských vztahů, která
trvala od roku 2002 až dosud. V tomto šestnáct let trvajícím období se za rozvoj partnerských
vztahů ze slovenských přátel nejvíce zasloužili :
Ján Cipov – starosta obce Lehota pod Vtáčnikom
Jozef Mendel – přednosta obecního úřadu v Lehotě pod Vtáčnikom
Milan Turčan – zasloužilý dlouholetý předseda a velitel DHZO.
Starosta obce Bludov navrhuje, aby zásluhy výše uvedených byly oceněny udělením
„Pamětního listu obce Bludova“.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce uděluje Jánu Cipovovi, starostovi obce Lehota pod Vtáčnikom,
Jozefu Mendelovi, přednostovi Obecního úřadu v Lehotě pod Vtáčnikom a Milanu
Turčanovi, zasloužilému dlouhodobému předsedovi a veliteli DHZO v Lehotě pod
Vtáčnikom „Pamětní list obce Bludova“ jako výraz ocenění dlouhodobého budování
partnerských vztahů mezi obcí Lehota pod Vtáčnikom a obcí Bludov.
Hlasováno: Str Bak BřL Sn Če Ťu Sto Ma Bar Sm Kl Ban BřR Do Ho
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Ad 12) Diskuse
Po vyčerpání oficiálního programu jednání zastupitelstva starosta vyzval přítomné
k všeobecné diskusi.
p. Klimeš se dotázal, jestli je obec vlastníkem dvou bilboardů.
p. Ston odpověděl, že první je na domě č.p. 69, druhý byl postaven na soukromém pozemku
v souladu s podmínkou dotační smlouvy při výstavbě ČOV a kanalizace. Když zákon zpřísnil
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pravidla pro umístění bilboardů a zhotovitel se k němu nehlásil, stal se bezprizorním. Po
upozornění Olomouckým krajem se obec a společnost AGREGA a.s. dohodly o jeho
přemístění na obecní pozemek vedle ČOV. Tento bilboard bude pronajat.
p. Klimeš informoval, že Spolek pro Kostelíček Božího Těla, z. s. se přihlásil do soutěže
Olomouckého kraje o ceny v oblasti cestovního ruchu a obdržel 4. cenu v tématu místo
s faktorem „genius loci“.
p. Dostálová V. doporučila zabývat se pokutováním volného pobíhání psů.
p. Ston odpověděl, že danou věc by mohla řešit OZV, která by byla předložena po svém
schválení, stejně jako OZV o ochraně nočního klidu a zákazu alkoholu na veřejně přístupných
místech, Policii ČR, která v případě zjištění porušení OZV může postoupit danou věc MěÚ
Šumperk pro zahájení řízení o přestupku.
p. Fialová se dotázala, jestli obec řeší zdroj nezávadné pitné vody pro č.p. 69.
p. Ston odpověděl, že po domluvě se ŠPVS bude navrhovat do rozpočtu obce 2019 provedení
vodovodní přípojky z vodovodu ČOV.
p. Holinková se dotázala, proč místní rozhlas opět nehrál školákům při první cestě do školy po
prázdninách. Upozornila, že do podzemních kontejnerů s komunálním odpadem vhazují
odpad i občané z obce, kterým kontejnery nejsou určeny. Doporučila na vyhlídce „Brusná“
instalovat ceduli zakazující rozdělávání ohňů.
p. Ston reagoval, že první připomínku na úřadě prověří, informoval, že na uzamčení
kontejnerů je nakoupen materiál, je potřeba jen nainstalovat, k třetí připomínce doporučil, že
bude lepší ve spolupráci s ČSOP a hasiči vytipovat místo pro ohniště a tak soustředit
rozdělávání ohňů do jednoho místa.
p. Klimeš upozornil na nutnost nátěru vyhlídky „Brusná“.
Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky, starosta ukončil jednání zastupitelstva obce.
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce č.19 konaného dne 10.9.2018 v Kulturním domě
Bludov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
376/Z/18 - zápis z jednání kontrolního výboru 29.8.2018.
377/Z/18 - rozpočtové změny č. 4 a 5 dle přílohy.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
378/Z/18 - program dnešního jednání.
379/Z/18 - jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Ing. Josefa Ťulpíka a Ing. Radka
Březinu.
380/Z/18 - zprávu o plnění úkolů.
381/Z/18 - zprávu o činnosti rady obce č. 16 za období od 12.06.2018 do 10.09.2018.
382/Z/18 - rozpočtové změny č. 6 dle přílohy, podle které bude v paragrafu 5512 - hasiči,
položce 6123 - dopravní prostředky navýšena rozpočtovaná částka 75.000,- Kč o
částku 68.000,- Kč na celkových 143.000,- Kč, v paragrafu 6171 - správa, položce
3119 - ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku bude navýšena
rozpočtovaná částka 3100.000,- Kč o částku 68.000,- Kč na celkových 3168.000,Kč.
383/Z/18 - Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce BLUDOV. OZV č.2/2018 zrušuje Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce BLUDOV ze dne 12.12.2016.
384/Z/18 - Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejně přístupném místě.
385/Z/18 - poskytnutí dotace ve výši 95.000 Kč Spolku pro Kostelíček Božího Těla, z.s.,
IČ 07187149, se sídlem Jana Žižky 144, Bludov na opravu varhan v Kostele
Božího Těla, který stojí na pozemku p.č. 2519 v k.ú. a obci Bludov za podmínky,
že zprovoznění varhan a vyúčtování dotace bude provedeno nejpozději do
31.12.2023. V případě, že tato podmínka nebude splněna, vrátí spolek obci
poskytnutou dotaci v plné výši.
386/Z/18 - předložený návrh Dotačního programu obce Bludov na rok 2019 s doplněním u
dotačního titulu C) Podpora rozvoje sportu, který bude znít takto: Podpora rozvoje
sportu: podporována bude činnost sportovních spolků a vrcholová sportovní,
reprezentační činnost bludovských občanů s tím, že dotační program bude
vyhlášen od 1.11.2018 do 31.1.2019 a příjem žádostí pak bude od 2.1.2019 do
31.1.2019.
387/Z/18 - předložený návrh trojstranné kupní smlouvy k odkupu pozemků, na kterých budou
obslužná zařízení (infrastruktura) k zajištění stavby silnice „I/44 Bludov –
obchvat“, touto smlouvou budou od stávajících vlastníků, prostřednictvím
investora stavby - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ
65993390, vykoupeny pozemky do vlastnictví Obce Bludov, IČ 00302368 s tím,
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že veškeré náklady spojené s převodem a s převzetím pozemků bude hradit
investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace.
388/Z/18 - odkup pozemků, na kterých budou obslužná zařízení (infrastruktura) k zajištění
stavby silnice „I/44 Bludov – obchvat“ od níže uvedených 39 vlastníků s tím, že
tyto pozemky budou do majetku Obce Bludov, IČ 00302368 vykoupeny
prostřednictvím investora stavby - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, IČ65993390, veškeré náklady spojené s výkupem a
s převzetím pozemků bude hradit investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace:
1) L. S., bytem Bludov, podíl ½ na pozemku p.č. 2846/58 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 221, číslo smlouvy 1056/0145/2018/KS/LV221
2) L. S., bytem Šumperk, podíl ¼ na pozemku p.č. 2846/58 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 221 , číslo smlouvy 1056/0143/2018/KS/LV221
3) J. P., bytem Bludov, podíl ¼ na pozemku p.č. 2846/58 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 221 , číslo smlouvy 1056/0144/2018/KS/LV221
4) M. V., bytem Bludov, pozemky p.č. 3009/37, 3009/42 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 398, číslo smlouvy 1056/0148/2018/KS/LV398
5) Ing. F. S., bytem Bludov, pozemek p.č. 2846/78 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
456, číslo smlouvy 1056/0149/2018/KS/LV456
6) D. U., bytem Bludov, pozemek p.č. 2846/87 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č. 468,
číslo smlouvy 1056/0150/2018/KS/LV468
7) L. M., bytem Bludov, pozemek p.č. 2886/52 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č. 608,
číslo smlouvy 1056/0151/2018/KS/LV608
8) L. H., bytem Bludov, podíl ½ na pozemcích p.č. 3009/55 a 3009/61 v k.ú. a obci Bludov
na listu vlastnictví č. 788, číslo smlouvy 1056/0184/2018/KS/LV788
9) M. S., bytem Bludov, podíl ½ na pozemku p.č. 2886/50 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 825, číslo smlouvy 1056/0154/2018/KS/LV825
10) L. S., bytem Bludov, podíl ½ na pozemku p.č. 2886/50 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 825, číslo smlouvy 1056/0155/2018/KS/LV825
11) J. G., bytem Šumperk, podíl ½ na pozemku p.č. 2886/63 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 833, číslo smlouvy 1056/0156/2018/KS/LV833
12) M. P., bytem Ostrava- Hrabůvka, podíl ½ na pozemku p.č. 2886/63 v k.ú. a obci Bludov
na listu vlastnictví č. 833 , číslo smlouvy 1056/0157/2018/KS/LV833
13) V. P., bytem Bludov, pozemek p.č. 2846/117 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
846, číslo smlouvy 1056/0160/2018/KS/LV846
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14) Ing. F. B., bytem Bludov, pozemek p.č. 2886/54 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví
č. 869, číslo smlouvy 1056/0161/2018/KS/LV869
15) J. H., bytem Bludov, pozemek p.č. 2886/64 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
874, číslo smlouvy 1056/0162/2018/KS/LV874
16) M. M., bytem Sudkov, podíl ½ na pozemku p.č. 2846/114 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 987, číslo smlouvy 1056/0192/2018/KS/LV987
17) P. S., bytem Sudkov, podíl ½ na pozemku p.č. 2846/114 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 987, číslo smlouvy 1056/0164/2018/KS/LV987
18) E. B., bytem Jiřetín pod Bukovou, pozemky p.č. 2880/72 a 2880/98 v k.ú. a obci Bludov
na listu vlastnictví č. 1003, číslo smlouvy 1056/0183/2018/KS/LV1003
19) F. K., bytem Bludov, podíl ½ na pozemku p.č. 3009/44 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 1058, číslo smlouvy 1056/0194/2018/KS/LV1058
20) P. K., bytem Bludov, pozemky p.č. 3009/66, 3009/70, 3009/73 v k.ú. a obci Bludov na
listu vlastnictví č. 1069, číslo smlouvy 1056/0169/2018/KS/LV1069
21) M. F., bytem Sudkov, podíl 4/8 na pozemcích p.č. 3009/62 a 3009/63 v k.ú. a obci Bludov
na listu vlastnictví č. 1091, číslo smlouvy 1056/0170/2018/KS/LV1091
22) M. D., bytem Sudkov, podíl 2/8 na pozemcích p.č. 3009/62 a 3009/63 v k.ú. a obci
Bludov na listu vlastnictví č. 1091, číslo smlouvy 1056/0172/2018/KS/LV1091
23) M. D., bytem Postřelmov, podíl 2/8 na pozemcích p.č. 3009/62 a 3009/63 v k.ú. a obci
Bludov na listu vlastnictví č. 1091, číslo smlouvy 1056/0171/2018/KS/LV1091
24) Manželé Bc. I. a F. D., oba bytem Dolní Studénky, pozemky p.č. 3009/67 a 3009/74 v k.ú.
a obci Bludov na listu vlastnictví č. 1097, číslo smlouvy 1056/0173/2018/KS/LV1097
25) M. A., bytem Jablonné nad Orlicí, pozemek p.č. 2846/122 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 1474, číslo smlouvy 1056/0191/2018/KS/LV1474
26) J. S., bytem Bludov, pozemek p.č. 2886/48 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
1485, číslo smlouvy 1056/0174/2018/KS/LV1485
27) J. K., bytem Sudkov, pozemek p.č. 3009/33 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
1510, číslo smlouvy 1056/0175/2018/KS/LV1510
28) Ing. J. P., bytem Šumperk, pozemek p.č. 3009/32 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví
č. 1515, číslo smlouvy 1056/0176/2018/KS/LV1515
29) E. B., bytem Sudkov, pozemek p.č. 2846/86 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
1647, číslo smlouvy 1056/0177/2018/KS/LV1647
30) M. D., bytem Sudkov, podíl ½ na pozemku p.č. 2846/104 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 1652, číslo smlouvy 1056/0178/2018/KS/LV1652
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31) J. D., bytem Sudkov, podíl ½ na pozemku p.č. 2846/104 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 1652, číslo smlouvy 1056/0179/2018/KS/LV1652
32) J. S., bytem Sudkov, pozemek p.č. 2846/80 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
1658, číslo smlouvy 1056/0180/2018/KS/LV1658
33) J. P., bytem Vikýřovice, podíl ½ na pozemku p.č. 2846/96 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 1661, číslo smlouvy 1056/0182/2018/KS/LV1661
34) J. W., bytem Bludov, podíl ½ na pozemku p.č. 2846/96 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 1661, číslo smlouvy 1056/0181/2018/KS/LV1661
35) J. Š., bytem Bludov, pozemky p.č. 2880/70 a 2880/100 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 1672, číslo smlouvy 1056/0186/2018/KS/LV1672
36) V. K., bytem Bludov, pozemek p.č. 2886/67 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
1744, číslo smlouvy 1056/0187/2018/KS/LV1744
37) P. B., bytem Bludov, pozemky p.č. 2880/69 a 2880/105 v k.ú. a obci Bludov na listu
vlastnictví č. 1787, číslo smlouvy 1056/0188/2018/KS/LV1787
38) P. E., bytem Bludov, pozemek p.č. 2886/46 v k.ú. a obci Bludov na listu vlastnictví č.
1852, číslo smlouvy 1056/0189/2018/KS/LV1852
39) Manželé M. a P. S., oba bytem Sudkov, pozemek p.č. 3009/46 v k.ú. a obci Bludov na
listu vlastnictví č. 2005, číslo smlouvy 1056/0190/2018/KS/LV2005
389/Z/18 - předložený návrh smlouvy o budoucí směnné smlouvě a návrh směnné smlouvy,
tyto smlouvy řeší směnu pozemků pro vedlejší stavby k silnici I/44 Bludov –
obchvat, na základě těchto smluv dojde ke směně pozemků mezi Obcí Bludov a
Českou republikou, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
IČ 65993390.
390/Z/18 - budoucí směnu pozemků pro vedlejší stavby k silnici I/44 Bludov – obchvat, kdy
obecní pozemky p.č. 2846/91- ostatní plocha-ostatní komunikace a p.č. 2886/42 –
ostatní plocha-ostatní komunikace o celkové výměře 1904 m2 v k.ú. a obci Bludov
se smění za pozemky parc. č. 2880/136 o výměře 1144 m2, parc. č. 2880/137 o
výměře 316 m2, parc. č. 2880/160 o výměře 124 m2, parc. č. 2880/124 o výměře
644 m2, parc. č. 2880/132 o výměře 514 m2, parc. č. 2846/40 o výměře 351 m2,
parc. č. 2846/30 o výměře 2866 m2, parc. č. 2988/1 o výměře 1177 m2, parc. č.
2988/6 o výměře 375 m2, parc. č. 2988/8 o výměře 80 m2, parc. č. 2988/9 o
výměře 7 m2, parc. č. 2846/46 o výměře 2460 m2, parc. č. 2846/49 o výměře 268
m2, parc. č. 2846/56 o výměře 132 m2, parc. č. 2880/161 o výměře 4 m2, parc. č.
2850/8 o výměře 6 m2, parc. č. 2846/60 o výměře 348 m2, parc. č. 3009/40 o
výměře 347 m2, parc. č. 2846/76 o výměře 104 m2, parc. č. 2846/89 o výměře 241
m2, parc. č. 2846/115 o výměře 33 m2, parc. č. 3009/47 o výměře 103 m2, parc. č.
2846/123 o výměře 63 m2, parc. č. 2854/26 o výměře 156 m2, parc. č. 2854/34 o
výměře 61 m2, parc. č. 2846/83 o výměře 60 m2, parc. č. 2846/108 o výměře 68
m2, parc. č. 2846/82 o výměře 344 m2, parc. č. 2846/98 o výměře 112 m2, parc. č.

28

2846/73 o výměře 356 m2, parc. č. 2846/57 o výměře 117 m2, parc. č. 2846/68 o
výměře 437 m2, parc. č. 2846/93 o výměře 90 m2, parc. č. 2846/101 o výměře 124
m2, parc. č. 2846/109 o výměře 84 m2, parc. č. 2854/5 o výměře 329 m2, parc. č.
2854/9 o výměře 307 m2, parc. č. 3009/39 o výměře 48 m2, parc. č. 3009/49 o
výměře 79 m2, parc. č. 3009/50 o výměře 12 m2, parc. č. 3009/48 o výměře 37 m2,
parc. č. 2854/8 o výměře 171 m2, parc. č. 2853/21 o výměře 236 m2, parc. č.
2853/23 o výměře 63 m2, parc. č. 2854/32 o výměře 3 m2, parc. č. 2854/35 o
výměře 13 m2 a parc. č. 2854/6 o výměře 529 m2 o celkové výměře 15543 m2 vše
v k.ú. a obci Bludov ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ 65993390, se
sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle s tím, že směna pozemků bude
uzavřena poté, co Česká republika získá vlastnické právo k pozemkům, směna
pozemků bude bez finančního vyrovnání a bude uzavřena za podmínky, že
uvedené pozemky budou bez právních vad (bez exekucí, zástavních práv, atd.).
391/Z/18 - prodej pozemku p.č. 558/2 - zahrada o výměře 33 m2 v k.ú. a obci Bludov do
společného jmění manželům M a J. L., bytem Přerov I- Město za cenu 100 Kč/m2
+
příslušná sazba DPH s tím, že náklady spojené s odprodejem pozemku
půjdou na vrub kupujících.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
392/Z/18 - záměr prodeje požadované části pozemku p.č. 2105/1 o výměře cca do 3000 m2
v k.ú. Bludov (jedná se o část pozemku ve tvaru trojúhelníku, která je dána
ohraničením silnice I/11, nově vybudovaným protierozním příkopem a vodním
tokem.
Zastupitelstvo obce uděluje:
393/Z/18 - Jánu Cipovovi, starostovi obce Lehota pod Vtáčnikom, Jozefu Mendelovi,
přednostovi Obecního úřadu v Lehotě pod Vtáčnikom a Milanu Turčanovi,
zasloužilému dlouhodobému předsedovi a veliteli DHZO v Lehotě pod Vtáčnikom
„Pamětní list obce Bludova“ jako výraz ocenění dlouhodobého budování
partnerských vztahů mezi obcí Lehota pod Vtáčnikom a obcí Bludov.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
394/Z/18 - starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 95.000
Kč Spolku pro Kostelíček Božího Těla, z.s., IČ 07187149, se sídlem Jana Žižky
144, Bludov na opravu varhan v Kostele Božího Těla.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
395/Z/18 - starostu obce podpisem 39 kupních smluv k vykoupení pozemků v k.ú. a obci
Bludov pro obslužná zařízení (infrastruktura) k zajištění stavby silnice „I/44
Bludov – obchvat“.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
396/Z/18 - starostu obce podpisem smlouvy o budoucí směnné smlouvě č.
1056/0198/2018/BSS/LV10001 s Českou republikou, s právem hospodaření pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
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397/Z/18 - starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č. 558/2 - zahrada o
výměře 33 m2 v k.ú. a obci Bludov manželům M. a J. L., bytem Přerov I- Město.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
Zapisovatel: Ing. Zdeněk Kolínek
Ověřovatelé:
Ing. Josef Ťulpík v. r.

Ing. Radek Březina v. r.

Ing. Pavel Ston v. r.
starosta obce

