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. 14, které se konalo dne 14.6.2021
v 18.00 hodin v kulturním domě v Bludově
Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, MBA. (Bar), Prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (Bak),
Mgr. Luděk Březina (Bř), Jaroslav Čech (Če), Bc. Roman Holinka (Ho),
Jaroslav Hudlík, DiS. (Hu), Mgr. Jakub Jelínek (Je), Ing. Kateřina Juránková (Ju),
Ing. Milan Klimeš (Kl), Jindřich Matěj (Ma), Mgr. Karel Směšný (Sm),
Ing. Pavel Ston (Sto), Bohuslav Strouhal (Str), Ing. Josef Ťulpík (Ťu)
Nepřítomni: Karel Bank (Ban) omluven
Program jednání :
Úvod
Kontrola úkolů
Zpráva o činnosti rady obce č. 11 za období od 16.03.2021 do 14.06.2021
Zápis z jednání kontrolního výboru 19.5.2021
Závěrečný účet obce za rok 2020
Rozpočtové změny za období 16.3.2021 - 14.6.2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška č. 7/2019 evidence trvalého označení psů
8. Jmenování nového člena finančního výboru
9. VŽP
a) Schválení Změny č. 3 územního plánu obce Bludov
b) Vstup obce do spolku NAŠE ODPADKY, z.s.
c) Schválení Stanov akciové společnosti Servisní společnost odpady
Olomouckého kraje a.s.
10. Diskuse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ad 1) Úvod
Zasedání zahájil starosta Ing. Pavel Ston. Konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva
obce, které je schopno se usnášet. Omluvil Karla Banka.
Nejdřív seznámil přítomné s programem jednání s tím, že navrhuje doplnit program jednání o
bod 9c) Schválení Stanov akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje
a.s. a vyzval zastupitele k případnému dalšímu 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 s tím, že program bude
doplněn o projednání bodu 9c) Schválení Stanov akciové společnosti Servisní společnost
odpady Olomouckého kraje a.s.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
1
Jako ověřovatele zápisu starosta navrhl Jaroslava Čecha, Ing. Kateřinu Juránkovou (náhradníci
Karel Bank, Bc. Roman Holinka).
Jelikož nebyly žádné jiné návrhy ani připomínky, dal starosta o návrhu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Jaroslava
Čecha, Ing. Kateřinu Juránkovou.

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

Ju Ma Ho Ťu
/
/
/
/

St
/

Če Bar Sm
/
/

Je
/

Kl Ban Hu
/
/

12

/

2
1

/

Vyhotovením zápisu starosta pověřil Ing. Zdeňka Kolínka, tajemníka obecního úřadu.
Ad 2) Kontrola úkolů
Starosta informoval přítomné o plnění úkolů z minulého zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
267/Z/20 - starostu podpisem smlouvy o prodeji pozemků v ulici Dr. Březiny, a to p.č. 997/4
ostatní plocha/ostatní komunikace- části o výměře cca do 18 m2 a p.č. 1004/1
ostatní plocha/ostatní komunikace- části o výměře cca do 53 m2 v k. ú. Bludov.
Smlouva není zatím uzavřena. Na konci května obec obdržela souhlas s rozdělením
pozemků, na základě souhlasu je zpracováván oddělovací geometrický plán,
uvedené pak bude součástí návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Termín prodloužen do 13.9.2021
zodpovídá: starosta obce
268/Z/20 - starostu podpisem smlouvy o směně obecního pozemku p. č. 2959/138 – orná půda
– část o výměře do 6 050 m2 v k.ú. Bludov, který se smění za pozemek p. č.
2959/145 – orná půda o výměře 6 050 m2 v k.ú. Bludov ve vlastnictví společnosti
Bludovská a.s.
Bludovské a.s. byla dne 21.5.2021 předložena k podpisu smlouva o směně
pozemků, obec nyní čeká na vrácení podepsané smlouvy. Do ZO 14.6. by měla
smlouva být vrácena. Následně bude proveden návrh na vklad.
Termín prodloužen do 13.9.2021
zodpovídá: starosta obce
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269/Z/20 - starostu podpisem smlouvy o směně obecního pozemku p. č. 2758/5 – ostatní
plocha – jiná plocha – část o výměře do 3 860 m2 v k. ú. Bludov se smění za
pozemek p. č. 2959/144 – orná půda o výměře 3860 m2 v k. ú. Bludov ve
spoluvlastnictví MDDr. P. V., bytem Bohdíkov a MUDr.V. H., bytem Cheb.
MDDr. P. V. a MUDr.V. H. byl předložen vypracovaný návrh smlouvy o směně
pozemků. Jedná se o konečné podobě smlouvy.
Termín prodloužen do 13.9.2021
zodpovídá: starosta obce
288/Z/21 - starostu obce podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Dotačního
program obce Bludov na rok 2021, podle uvedeného schválení.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
splněno
Smlouvy uzavřené, pouze nedošlo k uzavření smlouvy s paní E. K.sociální dotace na pořízení dorozumívacího zařízení pro syna. Paní K.
neví, jak časově bude trvat pořízení dorozumívacího zařízení a zda ho tak budou
pořizovat tento rok.
289/Z/21 - starostu obce podpisem smlouvy o prodeji pozemků, které se nachází v silničním
pozemku silnic I/44 a I/11 v k.ú. a obci Bludov, do vlastnictví České republiky s
příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
splněno
290/Z/21 - starostu obce podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci a dotace mezi obcí Bludov a obcí Dolní Studénky v rámci regionálního
projektu OPŽP „Prevence vzniku odpadů v Šumperském venkově“.
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 Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Je
/

Kl Ban Hu
/
/

14

/

1

Ad 3) Zpráva o činnosti rady obce č. 11 za období od 16.03.2021 do 14.06.2021
Zprávu o činnosti přednesl místostarosta Ing. Josef Ťulpík.
Od posledního zasedání ZO, které se konalo 15.03.2021 jednala rada obce celkem 3 x.
Z těchto zasedání RO jsou pořízeny zápisy č. 35,36 a 37, které mají zastupitelé k dispozici.

Na těchto jednáních se RO zabývala především následujícím:
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1. Kontrolou úkolů.
2. Hospodařením obce.
3. Rozpočtovými změnami.
4. Organizačními záležitostmi.
5. Majetkoprávními záležitostmi.
6. Záležitostmi VŽP.
7. Zprávami komisí obce.
8. Rekonstrukcí požární zbrojnice Bludov.
9. Změnou právního zastoupení obce.
10. Závěrečným účtem obce za rok 2020.
11. Obecně závaznou vyhláškou č.2/2021, kterou se ruší OZV č. 7/2019 o evidenci
trvalého značení psů.
12. Opravou nádrže v lesoparku Gryngle.
13. Vstupem obce do spolku NAŠE ODPADKY, z.s. .
14. Jmenováním nového člena finančního výboru.
15. Jmenováním zástupců zřizovatele do školské rady při ZŠ.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce č. 11 za období od 16.03.2021
do 14.06.2021.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
1

Ad 4) Zápis z jednání kontrolního výboru 19.5.2021
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Zastupitelstvu obce je předložen na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru 19.5.2021.
Příloha: zápis z jednání kontrolního výboru 19.5.2021

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru 19.5.2021.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/

14

1
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Ad 5) Závěrečný účet obce za rok 2020
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Rada obce projednala dne 24.5.2021 a předkládá zastupitelstvu obce ke schválení závěrečný
účet obce za rok 2020 včetně zprávy Krajského úřadu Olomouckého kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 31.8. - 1.9.2020 a 3. - 4. 5.2021 pracovníky krajského
úřadu.
Závěr - Při přezkoumání hospodaření obce Bludov za rok 2020 - nebyly zjištěny chyby a
nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
v platném znění).
Tato zpráva je nedílnou součástí závěrečného účtu obce. Závěrečný účet byl před schválením
zastupitelstvem obce řádně zveřejněn dle zákona, tj. 15 dní před jeho projednáváním.
přílohy: Závěrečný účet obce za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Účetní závěrka obce 2020 (schválena ZO 15.3.2021)
Účetní závěrka ZŠ 2020 (schválena RO 22.2.2021)
Účetní závěrka MŠ 2020 (schválena RO 22.2.2021)
Účetní závěrka - OLB s.r.o. 2020
Účetní závěrka - Bludovit s.r.o. 2020
Výroční zpráva - Nadace Karla staršího ze Žerotína 2020
Finanční vypořádání dotací OK + přehled půjček, úvěrů a návratných fin. výpomocí

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 včetně Zprávy Krajského
úřadu Olomouckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez
výhrad.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
1
Ad 6) Rozpočtové změny za období 16.3. 2021 - 14.6.2021
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
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Zastupitelstvu obce jsou předloženy:
na vědomí:
- rozpočtové změny č. 1 dle přílohy, které byly schváleny radou obce 26.4.2021 a které
řeší změny ve výdajové části.
rozpočtové změny č. 2 dle přílohy, které byly schváleny radou obce 24.5.2021 a které
řeší změny ve výdajové části.
ke schválení:
- rozpočtové změny č. 3 dle přílohy, které byly projednány radou obce 24.5.2021 a které
řeší změny v příjmové a výdajové části,
- rozpočtové změny č. 4 dle přílohy, které navrhuje starosta a které řeší změny
v příjmové a výdajové části,
přílohy: tabulky rozpočtových změn č.1,2,3 a 4

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Klimeš doporučil vybudovat dětské koupaliště ve Vlčím dole. Dotázal se, zda se byl někdo
podívat, co bylo důvodem problémů po přívalových deštích na ulici 8. května. Dle jeho
názoru to byla nefunkční příkopa. Dále zdůraznil, že je proti pořádání ohňostrojů, a navrhl
zahrnout do rozpočtové změny č. 4 opravu prudšího výjezdu cesty do Dražníku.
p. Ston reagoval, že dle jeho názoru problémy po přívalových deštích způsobila i ucpaná
vpusť.
p. Ťulpík doporučil vrátit se k návrhu p. Klimeše v bodě Různé, doporučil posoudit stav cesty
do Dražníku, stanovit technické řešení a připravit rozpočet případné opravy.
p. Ston doplnil, že v dané lokalitě se uvažuje se zpracováním zastavovací urbanistické studie
pro výstavbu rodinných domů.
p. Ťulpík informoval, že koupaliště ve Vlčím dole je přírodní vodní plocha ke koupání na
vlastní nebezpečí, koupaliště pro děti by muselo být provozováno v jiném režimu - plavčík,
filtrace, hygiena.
Jelikož nebyly žádné další návrhy, doporučení ani připomínky, dal starosta o daném bodu
hlasovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 1 a 2 dle přílohy.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/

14

1
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Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 3 dle přílohy.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 4 dle přílohy.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Je
/

Je
/

Kl Ban Hu
/
/

14

/

1

Kl Ban Hu
/
/

14

/

1

Ad 7) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č. 7/2019 evidence trvalého označení psů
Komentář k danému bodu přednesl místostarosta.
Na základě ustanovení § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), může obec obecně závaznou
vyhláškou stanovit chovatelům povinnost přihlásit trvale označené psy, zejména psy
označené čipem, do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených
psů a jejich chovatelů. Avšak tohoto zmocnění mohou obce využít pouze do 31. prosince
2021, poté pozbývá platnosti a účinnosti (viz právní výklad)
Rada obce projednala 24.5.2021 návrh Obecně závazné vyhlášky č.2/2021, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška č.7/2019 evidence trvalého označení psů ze dne 9.12.2019 a návrh
OZV předkládá zastupitelstvu obce ke schválení.
Přílohy: OZV č 2/2021
OZV č. 7/2019
právní výklad

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška č.7/2019 evidence trvalého označení psů ze dne 9.12.2019.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/

14

1
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Ad 8) Jmenování nového člena finančního výboru
Komentář k danému bodu přednesl místostarosta.
Zastupitelstvo obce na svém jednání 15.3.2021 vzalo na vědomí ukončení členství Ing. Jiřího
Homoly ve finančním výboru pro volební období 2018 - 2022 s tím, že požaduje předložit na
dalším jednání zastupitelstva obce 14.6.2021 návrh nového kandidáta. V souladu s tímto
usnesením byli osloveni zástupci sdružení, politických stran a hnutí, které se zúčastnily voleb
do zastupitelstva obce na volební období 2018 - 2022 k předložení návrhu kandidátů.
Radě obce na jednání 24.5.2021 nebyl předložen žádný návrh kandidáta pro jmenování
členem finančního výboru.
Následně předložili návrh kandidátů na jmenování členem finančního výboru zastupitelé
Balík a Klimeš.
Zastupitel Balík navrhl pana Libora Bryxe ml., zastupitel Klimeš navrhl Bc. Janu
Klimešovou.
Po předneseném komentáři místostarosta vyzval přítomné k případným dotazům,
připomínkám.
Diskuse:
p. Klimeš informoval, že návrh Bc. Jany Klimešové na členku finančního výboru předložil,
jelikož nevzešel žádný návrh ze stran či hnutí, které se zúčastnily voleb, a jelikož je nutné
doplnit finanční výbor do lichého počtu. Sdělil, že svůj návrh stahuje, poněvadž byl nakonec
předložen ještě jeden návrh.
p. Balík poté zastupitelům krátce představil osobu pana Bryxe, který je studentem ekonomie a
managementu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a je také členem skautského oddílu Junák.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal místostarosta hlasovat o jmenování Libora
Bryxe ml. členem finančního výboru.
Zastupitelstvo obce jmenuje Libora Bryxe ml. členem finančního výboru pro volební
období 2018 - 2022.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
Ad 9) VŽP
a) Schválení Změny č. 3 územního plánu obce Bludov
Komentář k danému bodu přednesl starosta.

14

1
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Na základě zaslaných podnětů obcí Bludov k pořízení změny č. 3 ÚP Bludov dne 5.8.2020,
požádal pořizovatel o vydání stanoviska orgán ochrany přírody, krajského úřadu dle §55a
odst.2 písm. d) a e) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále
stavební zákon), v platném znění, k navrhovanému obsahu změny č. 3 ÚP Bludov. Krajský
úřad, orgán ochrany přírody, ve svém stanovisku ze dne 17.9.2020, č. j. KUOK 95460/2020,
konstatoval, že koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a
koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality
ani ptačí oblasti (§45i odst. 1 uvedeného zákona) a dále, že není nezbytné a účelné komplexně
posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí navrhovanou změnu č. 3 územního plánu
Bludov.
Práce na předmětné dokumentaci započaly na základě usnesení Zastupitelstva obce Bludov ze
dne 7.9.2020 č. usn. 232/Z/20, které schválilo pořízení Změny č. 3 ÚP Bludov zkráceným
postupem dle §55 a 55b, stavebního zákona. Obec uzavřela smlouvu o dílo na zpracování
Změny č. 3 ÚP Bludov s firmou Urbanistické středisko Brno spol. s r.o. a požádala Městský
úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, ÚP a investic o pořízení Změny č. 3 ÚP Bludov.
Veřejné projednání návrhu změny č. 3 ÚP Bludov s výkladem projektanta se konalo
dne 7. dubna 2021 v 15 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bludov a bylo oznámeno
veřejnou vyhláškou č. j. MUSP 24606/2021, která byla zveřejněna na úředních deskách
Obecního úřadu Bludov a úředních deskách Městského úřadu Šumperk.
Do 7 dnů od veřejného projednání byly podány 2 připomínky (viz. kapitola vypořádání
připomínek).
Po vypořádání připomínek, které byly zaslány krajskému úřadu, bylo vydáno stanovisko
(č. j. KUOK 49040/2021 dne 6.5.2021) krajského úřadu, jako nadřízeného orgánu, dle §55b
odst. 4 stavebního zákona.
Změna č. 3 ÚP Bludov byla pořizovatelem přezkoumána v souladu s ustanovením § 53 odst.
4) stavebního zákona. Územní plán je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona,
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Vyhodnocení
přezkoumání územního plánu je uvedeno vždy u jednotlivých kapitol v textu odůvodnění.
Příloha: stanoviska a vyjádření k návrhu změny č.3 ÚP Bludov

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Balík upozornil, že p. Skokan a p. Žák mají od roku 1998 zahrnuty v územním plánu
plochy k zástavbě a nic se neděje. Zamyslel se, jestli tyto plochy z územního plánu
nevypustit.
p. Klimeš se dotázal, jestli obec nezkusila pozemky odkoupit, pokud ano, jakou požadovali
oslovení cenu.
p. Ston odpověděl, že odkoupení pozemků obec nabízela, ale neúspěšně.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, opatření obecné
povahy, Změnu č. 3 územního plánu Bludov. Dokumentace obsahuje výrokovou část a
odůvodnění.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí proces pořízení a vypořádání připomínek, které byly
uplatněny k návrhu změny č. 3 ÚP Bludov, v souladu s odůvodněním v dokumentaci.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
1
Zastupitelstvo obce konstatuje, že návrh změny č. 3 územního plánu Bludov není
v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky v platném znění, se Zásadami
územního rozvoje Olomouckého kraje po poslední změně, včetně aktualizace č. 1 a se
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
1
Zastupitelstvo obce ukládá oznámit veřejnou vyhláškou dle §55c stavebního zákona
vydání Změny č. 3 územního plánu Bludov včetně úplného znění, dnem doručení změny
územního plánu a úplného znění nabývá změna účinnosti.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
1
b) Vstup obce do spolku NAŠE ODPADKY, z.s.
Komentář k danému bodu přednesl starosta.
Radě obce na svém jednání 24.5.2021 projednala a doporučuje zastupitelstvu obce schválit
materiál na vstup obce do spolku NAŠE ODPADKY, z.s. Tento spolek založil Ing. Radek
Staňka, který naší obci dodává a spravuje motivační systém pro občany.
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Díky založení spolku byla obci Bludov dne 28.4.2021 doručena výpověď stávající Smlouvy
na poskytování služby MESOH. Obec Bludov musí uzavřít s panem Ing. Radkem Staňkou
novou Smlouvu o poskytování služby MESOH, která nyní nově v ceně zohledňuje vstup či
nevstup do Spolku NAŠE ODPADKY, z.s.
Cena za služby při vstupu obce do Spolku:
+ 2,50 Kč za občana za měsíc (odpovídá současné platbě za službu)
+ 6,- Kč za občana za rok (členský příspěvek Spolku)
Cena za služby při nevstupu obce do Spolku:
+ 3,50 Kč za občana za měsíc
Hlavním cílem tohoto spolku je prosazování lepších pozic obcí v oblasti odpadového
hospodářství vůči odpadovým společnostem, snižování produkce komunálních odpadů, atd.
Více informací je obsaženo v materiálu pro zastupitele a ve stanovách spolku, které jsou
přílohou.
Přílohy: Návrh Smlouvy o poskytování služby Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství
(MESOH)
Návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů
Stanovy Spolku NAŠE ODPADKY, z.s.
Přihláška řádného člena do spolku NAŠE ODPADKY, z.s.
NAŠE ODPADKY, z.s. – prezentace

Po předneseném komentáři starosta vyzval přítomné k případným dotazům, připomínkám.
Diskuse:
p. Juránková zapochybovala nad založením spolku Ing. Staňkou.
p. Ston reagoval a zopakoval, že cílem založení spolku je prosazování lepších pozic obcí
v oblasti odpadového hospodářství vůči odpadovým společnostem, snižování produkce
komunálních odpadů, atd.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal starosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí prezentaci spolku NAŠE ODPADKY, z.s.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/

14

1
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Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování služby Motivačního a
evidenčního systému pro odpadové hospodářství (MESOH) s panem Ing. Radkem
Staňkou, Uherčice , 691 62 Uherčice.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/

14

1

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů včetně
přílohy č. 1 s panem Ing. Radkem Staňkou, Uherčice, 691 62 Uherčice.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/

14

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce Bludov podepsat návrhy smluv o
poskytování služby MESOH a zpracování osobních údajů.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/

14

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce Bludov podepsat vyplněnou
přihlášku řádného člena do spolku NAŠE ODPADKY, z.s.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/

14

c) Schválení Stanov akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého
kraje a.s.
Komentář k danému bodu přednesl místostarosta.
Zastupitelstvo obce na svém jednání 9.3.2020 rozhodlo usnesením č. 195/Z/20 o účasti a
přímém majetkovém vstupu obce Bludov do společnosti Servisní společnost odpady
Olomouckého kraje a.s., akciové společnosti založené a existující podle práva České
republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07686501,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B
11088 (Společnost“).

1

1

1
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Nyní jsou zastupitelstvu obce předloženy k projednání a schválení Stanovy akciové
společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s.
Příloha: Stanovy akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s.

Po předneseném komentáři místostarosta vyzval přítomné k případným dotazům,
připomínkám.
Diskuse:
p. Ston okomentoval nejdůležitější body stanov a požádal p. Klimeše o případné doplnění.
p. Klimeš informoval, že jeho předsednictví ve společnosti skončí, tudíž nedisponuje žádnými
podrobnějšími informacemi.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, dal místostarosta o daném bodu hlasovat.
Zastupitelstvo obce schvaluje Stanovy akciové společnosti Servisní společnost odpady
Olomouckého kraje a.s.
Hlasováno: Str Bak Bř Ju Ma Ho Ťu St Če Bar Sm Je Kl Ban Hu
pro:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
/
Ad 10) Diskuse
Po vyčerpání oficiálního programu jednání zastupitelstva obce vyzval starosta přítomné
k všeobecné diskusi.
p. Juránková se dotázala, jestli se na Bludovečku připravuje výstavba, když tam probíhají
výkopy a pokládají se kabely.
p. Ston odpověděl, že se tam posiluje energetická síť ve vazbě na přemístění čističky
odpadních vod, budování zařízení pro svatby, výstavbu toho, co povoluje územní plán.
p. Holinka doporučil na polní cestě HC2 instalovat 2 - 3 lavičky na začátku, na konci a
případně uprostřed.
p. Ťulpík se vrátil k návrhu p. Klimeše zahrnout do rozpočtové změny č. 4 opravu prudšího
výjezdu cesty do Dražníku.a doporučil posoudit její stav, stanovit technické řešení a připravit
rozpočet případné opravy. Na tomto doporučení se všichni zastupitelé shodli.
p. Klimeš informoval, že byla zahájena stavba obchvatu. Dotázal se, jestli bude možno využít
billboardy k volební kampani, jaký bude poplatek.
p. Ston odpověděl, že k volební kampani lze využít 5 plakátovacích ploch v obci.

14

1

14

(Pozn: usnesením 1562/R/18 rada obce schválila poplatek za výlep plakátů pro politické
strany a politická hnutí ve výši 50,- Kč/měsíc/všechny výlepové plochy v počtu 5 bez rozdílu
voleb).
Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky, starosta ukončil jednání zastupitelstva obce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení z jednání zastupitelstva obce č.14 konaného dne 14.6.2021 v Kulturním domě v
Bludově
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
291/Z/21 - zápis z jednání kontrolního výboru 19.5.2021.
292/Z/21 - rozpočtové změny č. 1 a 2 dle přílohy.
293/Z/21 - proces pořízení a vypořádání připomínek, které byly uplatněny k návrhu změny
č. 3 ÚP Bludov, v souladu s odůvodněním v dokumentaci.
294/Z/21 - prezentaci spolku NAŠE ODPADKY, z.s.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
295/Z/21 - program dnešního jednání s tím, že program bude doplněn o projednání bodu 9c)
Schválení Stanov akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého
kraje a.s.
296/Z/21 - jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Jaroslava Čecha, Ing. Kateřinu Juránkovou
297/Z/21 - zprávu o plnění úkolů.
298/Z/21 - zprávu o činnosti rady obce č. 11 za období od 16.03.2021 do 14.06.2021.
299/Z/21 - závěrečný účet obce za rok 2020 včetně Zprávy Krajského úřadu Olomouckého
kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.
300/Z/21 - rozpočtové změny č. 3 dle přílohy.
301/Z/21 - rozpočtové změny č. 4 dle přílohy.
302/Z/21 - Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č.7/2019 evidence trvalého označení psů ze dne 9.12.2019.
303/Z/21 - Smlouvu o poskytování služby Motivačního a evidenčního systému pro odpadové
hospodářství (MESOH) s panem Ing. Radkem Staňkou, Uherčice, 691 62
Uherčice.
304/Z/21 - Smlouvu o zpracování osobních údajů včetně přílohy č. 1 s panem Ing. Radkem
Staňkou, Uherčice, 691 62 Uherčice.
305/Z/21 - Stanovy akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s.

Zastupitelstvo obce jmenuje:
306/Z/21 - Libora Bryxe ml. členem finančního výboru pro volební období 2018 - 2022.
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Zastupitelstvo obce vydává:
307/Z/21 - podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, opatření obecné povahy,
Změnu č. 3 územního plánu Bludov. Dokumentace obsahuje výrokovou část a
odůvodnění.

Zastupitelstvo obce konstatuje:
308/Z/21 - že návrh změny č. 3 územního plánu Bludov není v rozporu s Politikou územního
rozvoje České republiky v platném znění, se Zásadami územního rozvoje
Olomouckého kraje po poslední změně, včetně aktualizace č. 1 a se stanovisky
dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Zastupitelstvo obce ukládá:
309/Z/21 - oznámit veřejnou vyhláškou dle §55c stavebního zákona vydání Změny č. 3
územního plánu Bludov včetně úplného znění, dnem doručení změny územního
plánu a úplného znění nabývá změna účinnosti.
Termín : ihned
zodpovídá: tajemník úřadu
310/Z/21 - starostovi obce Bludov podepsat návrhy smluv o poskytování služby MESOH a
zpracování osobních údajů.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce
311/Z/21 - starostovi obce Bludov podepsat vyplněnou přihlášku řádného člena do spolku
NAŠE ODPADKY, z.s.
Termín : ihned
zodpovídá: starosta obce

V Bludově dne: 16.6.2021

Zapisovatel: Ing. Zdeněk Kolínek

Ověřovatelé:
Ing. Kateřina Juránková v. r.

Jaroslav Čech v. r.

Ing. Pavel Ston v. r.
starosta obce

