Zápis
k jednání zastupitelstva obce č. 5, které se konalo dne 8.7.2019
v 17,00 hodin ve společenské místnosti hasičárny v Bludově
Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, MBA. (Bar), Prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (Bak),
Karel Bank (Ban), ), Jaroslav Čech (Če), Bc. Roman Holinka (Ho), Jaroslav
Hudlík, DiS. (Hu), Ing. Kateřina Juránková (Ju), Ing. Milan Klimeš (Kl), ,
Mgr. Karel Směšný (Sm), Ing. Pavel Ston (Sto), Bohuslav Strouhal (Str),
Ing. Josef Ťulpík (Ťu)
Nepřítomni (omluveni): Mgr. Luděk Březina (Bř), Mgr. Jakub Jelínek (Je), Jindřich Matěj
(Ma)
Program jednání :
1. Úvod
2. Rozpočtové změny č.4 a 5
3. Schválení usnesení k žádosti o dotaci na dobudování kanalizačního řadu
splaškové kanalizace na ulici Nádražní
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 Mgr. Jakuba Jelínka a konstatoval, že Mgr. Luděk
Březina a Jindřich Matěj se nedostavili.
Nejdřív 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
/

Je

Kl Ban Hu
/
/
/

/

Jako ověřovatele zápisu starosta navrhl Mgr. Karla Směšného a p. Bohuslava Strouhala.
Jelikož nebyly žádné jiné návrhy ani připomínky, dal starosta o tomto návrhu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Mgr. Karla
Směšného a p. Bohuslava Strouhala.

Hlasováno: Str Bak Bř
pro:
/
proti:
zdržel se:
/
nehlasoval:
/

Ju Ma Ho Ťu
/
/
/

St
/

Če Bar Sm
/
/

Je

Kl Ban Hu
/
/
/

/
/

/
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Vyhotovením zápisu starosta pověřil Gabrielu Flašarovou, referentku obecního úřadu.
Ad 2) Rozpočtové změny č. 4 a 5
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce jsou předloženy na vědomí rozpočtové změny č. 4 dle přílohy, které řeší
změny v příjmové a výdajové části v rámci paragrafů a průtoková dotace MŠ.
Dále jsou zastupitelstvu obce předloženy ke schválení rozpočtové změny č. 5 dle přílohy,
které řeší změny v příjmové a výdajové části mezi paragrafy. V rámci této změny jsou
zastupitelstvu obce předloženy k projednání a schválení 3 rozpočtové změny, které projednala
rada obce na svém zasedání dne 24.6.2019 a které jsou v přiložené tabulce podbarveny šedou
barvou.
Tyto rozpočtové změny jsou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi, které vznikly na
doprovodných akcích, souvisejících s rekonstrukcí dosud nezpevněné místní komunikace
(mezi ulicemi K zámečku a Dr. Březiny) a sice na splaškové kanalizaci a na veřejném
osvětlení.
Součástí dohody s občany, kteří souhlasili s tím, aby byl na jejich pozemcích vybudován
příkop pro odvádění dešťových vod, byl příslib obce, že do nové komunikace vloží hlavní řad
splaškové kanalizace.
Po vytýčení a vyprojektování tohoto řadu bylo zjištěno, že se trasa musí vyhýbat
vodovodnímu řadu, tudíž bude muset být v některých úsecích zahloubena více a navíc také
naroste počet lomových šachet, což výrazně navýší cenu díla. + Kč 640 000,-.
Součástí budované akce je taktéž nové veřejné osvětlení, kdy bude podél komunikace osazeno
7 ks stojanů s veřejným osvětlením.
Proti původní nejlevnější nabídce z loňského roku, která byla použita do rozpočtu obce, byla
tato nabídka v roce 2019 povýšena o + Kč 100 000,-.
Zdrojem pro pokrytí navýšených potřeb v součtu Kč 740 000,- je navrženo dílčí čerpání
nespecifikované rezervy, která je v tuto chvíli vytvořena ve výši Kč 1 266 400,-.
příloha: tabulky rozpočtových změn č.4, 5

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
Dotaz p. Bank – jaká bude celková cena akce?
Odpověď Ing. Ston – cca 950 000,-Kč
Dotaz Ing. Klimeš – jedná se o 75 m kanalizace?
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Odpověď Ing. Ston – ano, 75 m.
Dotaz Ing. Kimeš – tato kanalizace obslouží případně nově vystavěné domy?
Odpověď Ing. Ston – ano, obslouží.
Dotaz Ing. Klimeš – vlastníci potřebných pozemků tedy prodali tyto pozemky obci?
Odpověď Ing. Ston – neprodali, pozemky jsou ošetřeny smlouvou o budoucí darovací
smlouvě, ve které je podmínka vybudování nové splaškové kanalizace v rekonstruované
komunikaci.
Jelikož nebyly žádné další dotazy, návrhy ani připomínky, dal starosta o daném bodu
hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č.4 dle přílohy.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
/
/
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 5 dle přílohy
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
/
/
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/
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/
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Ad 4) Schválení usnesení k žádosti o dotaci na dobudování kanalizačního řadu splaškové
kanalizace na ulici Nádražní
Jelikož se obec Bludov hodlá ucházet o dotační podporu z Olomouckého kraje na dobudování
kanalizačního řadu splaškové kanalizace na ulici Nádražní, je zapotřebí, aby zastupitelstvo
obce schválilo v souladu s „Pravidly pro předkládání žádosti o dotace“ bod 8.1.8. následující
usnesení.
Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Dotaz Prof. Balík – průměr trubek 8 a 4 cm je v pořádku?
Odpověď Ing. Juránková – vysvětluje, že se jedná o standartní postup
Ing. Klimeš osvětlil informace ohledně možnosti získání dotací OL kraje na tuto akci,
předesílá, že aby se případně zvýšila alokace tohoto programu dotací, musel by být vyšší
přebytek
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Jelikož už nebyly žádné další dotazy, návrhy ani připomínky, dal starosta o daném bodu
hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce prohlašuje, že nově vybudovaný řad splaškové kanalizace na ulici
Nádražní bude výlučně ve vlastnictví obce Bludov. V případě získání dotační podpory
na vybudování tohoto kanalizačního řadu od Olomouckého kraje, deklaruje
zastupitelstvo obce závazek ponechání nově vybudovaného řadu splaškové kanalizace
v majetku obce minimálně po dobu 10 let. Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací akce,
při které bude vybudován nový řad splaškové kanalizace na ulici Nádražní a souhlasí
také s tím, aby na financování uvedené akce obec požádala o dotační podporu
Olomoucký kraj.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
proti:
0
zdržel se:
0
nehlasoval:
/
/
/
3

Ad 4) Diskuse
Po vyčerpání oficiálního programu jednání zastupitelstva obce vyzval starosta přítomné
k všeobecné diskusi.
Diskuse:
Dotaz p. Strouhal – bude se řešit lokalita V Potokách okolo Markovských? Při dešti se
vylévá voda.
Odpověď Ing. Ston – řešit asi budeme muset, bud pozveme odborníka nebo se nabízí
varianta navýšení průtočného profilu.
Dotaz Ing. Klimeš – děkuje za zhotovení vjezdů na ulici 8. května a táže se, jak daleko je
projektová dokumentace ba chodník od Panenky Marie k Habermannově vile?
Odpověď Ing. Ston – situace je špatná, po nespokojenosti a připomínkách obce vybraný
zhotovitel projektu Ing. Rak odstoupil od smlouvy. Rada obce nyní musí vybrat nového
dodavatele.
Dotaz Ing. Klimeš – zda je vydáno územní rozhodnutí?
Odpověď Ing. Ston – není, existuje pouze rozpracovaný projekt, na jeho dopracování
musíme najít nového dopravního projektanta.
Připomínka Ing. Klimeš – je hrozně nebezpečné, že není přechod pro chodce u autobusové
zastávky „dolní konec“, doporučuje první udělat přechod, pak teprve chodník
Odpověď Ing. Ston – situace v této části je složitá, původně se uvažovalo o dvou přechodech
pro chodce, od tohoto bylo upuštěno, pokud se nebude rozvíjet lokalita v levé části, přechod
pro chodce nebude.
Připomínka Ing. Klimeš – křižovatka u zámku – navrhovali jsme, aby se někdo podíval na
neúnosnou situaci, ŘSD bude teprve v říjnu 2019 žádat o stavební povolen na obchvat a
potrvá dalších 5 let, než se obchvat otevře.
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Odpověď Ing. Ston - řešení vidí max. v semaforech nebo změně přednosti v jízdě.
Reakce Ing. Klimeš – doporučuje se k této situaci vrátit, protože provoz v této části je
skutečně katastrofální.
Připomínka Ing. Klimeš – připomíná otázku zbudování sběrného dvora na likvidaci odpadů
– do podzimu lze na toto získat dotaci.
Dotaz Ing. Klimeš – bude rekonstrukce VO na ulici Špalkova? – VO je ve špatném stavu,
hodilo by se vyřešit.
Odpověď Ing. Ston – akce VO Špalkova je zařazeno v zásobníku akcí, budeme se snažit
udělat a získat případně dotaci.
Připomínka p. Strouhal – upozorňuje na katastrofální stav údržby zeleně na hřbitově a při
ulici Za Školou v části okolo hřbitova.
Odpověď Ing. Ston – budeme muset vyčlenit nějaké finance a situaci řešit.
Připomínka p. Strouhal – parkování aut na hasičském areálu – auta stojí na kanálech, které
se již propadají – mohli by správci areálu dohlížet na parkování aut? Hasiči mají problém i při
výjezdu při zásahu.
Reaguje p. Bank – chtělo by to úplně zakázat vjezd vozidel do areálu.
Odpověď Ing. Ston – seznámí se podrobněji se situací, poté budeme hledat adekvátní řešení.

Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky, starosta ukončil jednání zastupitelstva obce.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce č. 5 konaného dne 8.7.2019 ve společenské místnosti
hasičárny
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
103/Z/19 - rozpočtové změny č.4 dle přílohy.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
104/Z/19 - program dnešního jednání
105/Z/19 - jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Mgr. Karla Směšného a p. Bohuslava
Strouhala.
106/Z/19 - rozpočtové změny č. 5 dle přílohy
Zastupitelstvo obce prohlašuje:
107/Z/19 - že nově vybudovaný řad splaškové kanalizace na ulici Nádražní bude výlučně ve
vlastnictví obce Bludov. V případě získání dotační podpory na vybudování tohoto
kanalizačního řadu od Olomouckého kraje, deklaruje zastupitelstvo obce závazek
ponechání nově vybudovaného řadu splaškové kanalizace v majetku obce
minimálně po dobu 10 let. Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací akce, při které
bude vybudován nový řad splaškové kanalizace na ulici Nádražní a souhlasí také
s tím, aby na financování uvedené akce obec požádala o dotační podporu
Olomoucký kraj.

V Bludově dne: 9.7.2019
Zapisovatel: Gabriela Flašarová

Ověřovatelé:

………………………………..
Mgr. Karel Směšný

…………………………………
p. Bohuslav Strouhal

………………………………..
Ing. Pavel Ston, starosta obce
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