Obec Horní Bludovice
IČ: 00 29 66 86

sídlem: Horní Bludovice 434
739 37 Horní Bludovice

Usnesení č. 8/2012
z 8. schůze Rady obce Horní Bludovice
konané dne 18. dubna 2012

V Horních Bludovicích dne 18. dubna 2012

Zapsala Mgr. Iva Baronová, členka Rady obce

01/RO/08/2012
Rada obce

Schválení ověřovatele zápisu

určuje

jako ověřovatele zápisu z 8. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 18. dubna 2012 pana Ing.
Radomíra Kuliga.

02/RO/08/2012
Rada obce

Schválení pořadu jednání

schvaluje

předložený pořad jednání z 8. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 18. dubna 2012.

03/RO/08/2012
Rada obce

Kontrola plnění usnesení

bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení rady č. 7/2012 ze dne 4. 4. 2012.
Smlouva o užití silničního pozemku

04/RO/08/2012
Rada obce

schvaluje

předložený návrh smlouvy o užití silničního pozemku s Moravskoslezským krajem, zast.
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, sídlem Ostrava, Úprkova 1,
středisko Karviná, Bohumínská 1877, jako pronajímatelem, a to za těchto podmínek:
- předmět - zvláštní užívání silničního pozemku parc. č. 918/1, k.ú. Horní Bludovice, za
účelem vybudování chodníku a zatrubnění příkopy,
- doba - od 10. 4. do 4. 5. 2012,
- cena - 4.017,60 Kč.
Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhu smlouvy.

05/RO/08/2012

Rada obce

Smlouva o výpůjčce
a o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

schvaluje

předložený návrh smlouvy o výpůjčce a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s panem Jiřím Voráčem a Veronikou Voráčovou, jako vypůjčiteli a budoucími
oprávněnými z věcného břemene, a to za podmínek:

-

-

obsah – výpůjčka části pozemku obce parc. č. 853, k.ú. Prostřední Bludovice, za
účelem vybudování vyústění svodu dešťové kanalizace z pozemku parc. č. 495/4, k.ú.
Prostřední Bludovice, a závazek zřídit věcné břemeno vyústění svodu dešťové
kanalizace, včetně údržby a oprav, na uvedeném pozemku obce z pozemku parc. č.
495/4,
rozsah věcného břemene – oprávnění k části pozemku obce parc. č. 853, k.ú.
Prostřední Bludovice, vyměřené GP dle skutečného provedení stavby po její realizaci,
doba uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – bez odkladu po realizaci stavby,
úplata - 1.000,- Kč.

Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhu smlouvy.

06/RO/08/2012

Rada obce

Smlouva o výpůjčce
a o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

schvaluje

předložený návrh smlouvy o výpůjčce a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s panem Petrem Wiležinským a Jarmilou Wiležinskou, v zast. společnosti ATOS-6
spol. s r.o., stavebně projektová kancelář, sídlem Ostrava, Martinov, Martinovská 3168/48,
PSČ 723 00, identifikační číslo 476 80 130, jako vypůjčiteli a budoucími oprávněnými, a to
za těchto podmínek:
- obsah – výpůjčka části pozemku obce parc. č. 929, k.ú. Horní Bludovice, za účelem
vybudování sjezdu k pozemku parc. č. 326/9, k.ú. Horní Bludovice, a závazek zřídit
věcné břemeno vybudování a užívání sjezdu, včetně oprav a údržby, na uvedeném
pozemku obce,
- rozsah věcného břemene – oprávnění k části pozemku obce parc. č. 929, k.ú. Horní
Bludovice, vyměřené GP po realizaci sjezdu dle jeho skutečného vedení,
- doba uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – bez odkladu po realizaci stavby,
- cena – 1.000,- Kč.
Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhu smlouvy.

07/RO/08/2012
Rada obce

Žádost o vyjádření souhlasu s umístěním reklamních plakátů

schvaluje

umístění 6ks reklamních plakátů na sloupy veřejného osvětlení, a to na základě žádosti
společnosti OMNIS, veřejná obchodní společnost, sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 8,
identifikační číslo 146 15 045, o vyjádření souhlasu s umístěním reklamních plakátů.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
18. 5. 2012
08/RO/08/2012
Rada obce

Žádost o vyjádření stanoviska

souhlasí

se záměrem Statutárního města Havířov, sídlem Havířov, Svornosti 86/2, identifikační číslo
002 97 488, prodat část pozemku parc. č. 1064/13, k.ú. Bludovice, a to na základě žádosti
Statutárního města Havířov o vyjádření stanoviska.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
18. 5. 2012
09/RO/08/2012
Rada obce

Žádost o dělení pozemku

souhlasí

s dělením pozemku parc. č. 660/1, k.ú. Prostřední Bludovice, dle předloženého GP, a to na
základě žádosti paní Boženy Klimšové o vyjádření k dělení pozemku.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatelku o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
18. 5. 2012
10/RO/08/2012
Rada obce

Smlouva o zřízení věcného břemene

revokuje

své rozhodnutí ze dne 21. 3. 2012, č.j. 26/RO/06/2012, jímž schválila smlouvu o zřízení
věcného břemene s panem Radomírem Sakmarem, Horní Bludovice 655.
Hlasování:
Rada obce

schvaluje

všichni pro

předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností SMP NET, s.r.o.,
Ostrava, Hornopolní 3314/38, identifikační číslo 277 68 961, jako oprávněným z věcného
břemene, a to za těchto podmínek:
- obsah – vedení plynové přípojky, vč. údržby a oprav, přes pozemek obce parc. č.
802/1, k.ú. Prostřední Bludovice, k RD na pozemku parc. č. 175/9, k.ú. Prostřední
Bludovice,
- rozsah – oprávnění k části pozemku obce parc. č. 802/1 vyměřené přiloženým GP pro
vyznačení věcného břemene č. 1143-28/2012,
- cena 5000,- Kč.
Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhu smlouvy.

11/RO/08/2012
Rada obce

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na MK

souhlasí

s připojením sousední nemovitosti - pozemku parc. č. 261/25, k.ú. Horní Bludovice, na místní
komunikaci na pozemku obce parc. č. 261/32, k.ú. Horní Bludovice, a to na základě žádosti
pana Ing. Daniela Vybírala, zast. společností Forsing projekt s.r.o., Ostrava - Stará Bělá,
Povětronní 1263/66, PSČ 724 00, identifikační číslo 278 47 721, o povolení připojení
sousední nemovitosti na místní komunikaci.
Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku obce parc. č. 261/32, k.ú. Horní Bludovice, za účelem
připojení pozemku parc. č. 261/25, k.ú. Horní Bludovice, na místní komunikaci na uvedeném
pozemku obce.
Rada obce

ukládá

zveřejnit záměr výpůjčky pozemku obce na úřední desce obecního úřadu.
Zodpovídá:
Termín:
12/RO/08/2012
Rada obce

starostka
18. 5. 2012

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

souhlasí

s umístěním a uložením vodovodní přípojky v silničním pozemku parc. č. 80/19, k.ú.
Prostřední Bludovice, protlakem pod místní komunikací, a to na základě žádosti pana
Richarda Manna, zast. panem Kamilem Kunertem, Olomouc Slavonín, Briksova 489, o
povolení zvláštního užívání místní komunikace.
Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části místní komunikace parc. č. 80/19, k.ú. Prostřední Bludovice, za účelem
uložení inženýrských sítí.
Rada obce

ukládá

zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 80/19, k.ú. Prostřední Bludovice, na úřední
desce obecního úřadu.
Zodpovídá: starostka
Termín:
18. 5. 2012
13/RO/08/2012
Rada obce

Dětské hřiště před ZŠ a MŠ Horní Bludovice

bere na vědomí

sdělení společnosti Artory, s.r.o., sídlem Šumperk, Evaldova 2099/34a, identifikační číslo 268
14 960, o výsledku výběrového řízení na realizaci dětského hřiště před ZŠ a MŠ Horní
Bludovice:
1. vítězný uchazeč - společnost Hřiště s.r.o., sídlem Brno-střed, Zábrdovice, Příkop
838/6, identifikační číslo 283 54 303, s nabídkovou cenou 435.200,- Kč,
2. druhý v pořadí - společnost TR ANTOŠ s.r.o., sídlem Turnov, Nad Perchtou 1631,
identifikační číslo 481 52 587, s nabídkovou cenou 564.800,- Kč,
3. třetí v pořadí – společnost 4soft, s.r.o., sídlem Tanvald, Šumburk nad Desnou,
Krkonošská 625, identifikační číslo 287 03 324, s nabídkovou cenou 820.400,- Kč.
Rada obce

ukládá

rozeslat uchazečům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
Zodpovídá: starostka
Termín:
18. 5. 2012
14/RO/5/2012
Rada obce

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace
souhlasí

s umístěním a uložením plynové přípojky v silničním pozemku parc. č. 870/1, k.ú. Prostřední
Bludovice, překopem místní komunikace, a to na základě žádosti pana Petra Krebse o
povolení zvláštního užívání místní komunikace.
Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části místní komunikace parc. č. 870/1, k.ú. Prostřední Bludovice, za účelem
uložení inženýrských sítí.
Rada obce

ukládá

zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 870/1, k.ú. Prostřední Bludovice na úřední

desce obecního úřadu.
Zodpovídá: starostka
Termín:
18. 5. 2012

Jana Pohludková
starostka

Ing. Jaroslav Grygar
místostarosta

