Obec Horní Bludovice
IČ: 00 29 66 86

sídlem: Horní Bludovice 434
739 37 Horní Bludovice

Usnesení č. 2/2012
z 2. schůze Rady obce Horní Bludovice
konané dne 1. února 2012

V Horních Bludovicích dne 1. února 2012

Zapsala Mgr. Iva Baronová, členka Rady obce

01/RO/02/2012
Rada obce

Schválení ověřovatele zápisu

určuje

jako ověřovatele zápisu z 2. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 1. února 2012 pana Ing.
Radomíra Kuliga.

02/RO/02/2012
Rada obce

Schválení pořadu jednání

schvaluje

předložený pořad jednání z 2. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 1. února 2012.

03/RO/02/2012
Rada obce

Kontrola plnění usnesení

bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení rady č. 1/2012 ze dne 11. 1. 2012.

04/RO/02/2012
Rada obce

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

souhlasí

se zvláštním užíváním místní komunikace na pozemku parc. č. 802/1, 802/2, k.ú. Prostřední
Bludovice, spočívajícím v uložení kanalizace v silničním pozemku v rámci stavby
Odkanalizování Havířova IV. etapa, lokalita Zákostelí, část města Havířov – Bludovice, na
dobu životnosti stavby, a to na základě žádosti Statutárního města Havířov, zast. společností
Koneko, spol. s r.o., sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Výstavní 8, PSČ 709 00, identifikační
číslo 005 77 758.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
1. 3. 2012
05/RO/02/2012
Rada obce

Žádost o dělení pozemku

bere na vědomí

žádost Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, sídlem Ostrava,
Úprkova 1, PSČ 702 23, identifikační číslo 00 09 57 11, středisko Karviná, Bohumínská
1877/4, PSČ 733 01, o vydání rozhodnutí o dělení pozemku parc. č. 772/14, k.ú. Horní
Bludovice.
Rada obce

ukládá

postoupit věcné příslušnému úřadu, tj. Magistrátu města Havířova, a vyrozumět žadatele o
věcné nepříslušnosti obce k projednání věci a jejím postoupení.
Zodpovídá: starostka
Termín:
1. 3. 2012
06/RO/02/2012
Rada obce

Smlouva o zřízení věcného břemene

schvaluje

předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, identifikační číslo 247
29 035, zast. společností Profiprojekt s.r.o., sídlem Paskov, Zahradní 762, PSČ 739 21,
identifikační číslo 27779319, jako oprávněným, a to za těchto podmínek:
- obsah – umístění přeložky stožáru VN na pozemku obce parc. č 853, k.ú. Prostřední
Bludovice,
- rozsah – oprávnění k části pozemku obce parc. č. 853 vyměřené přiloženým GP pro
vyznačení věcného břemene č. 1003-63/2011,
- cena – 2.000,- Kč
Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhu smlouvy.

07/RO/02/2012
Rada obce

Zrušení povolení k provozování vodovodu

bere na vědomí

oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí, sídlem
Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, o zahájení řízení o zrušení povolení k provozování
vodovodu pro veřejnou potřebu pod sp. zn ŽPZ/48/349/2011-KLE.

08/RO/02/2012
Rada obce

Cenová nabídka

schvaluje

nabídku pana Petra Figury, místem podnikání Havířov, Rošického 685/4, identifikační číslo
447 53 179, na zajištění instalace a konfiguraci PC pro účetní obecního úřadu a pořízení
záložního zdroje dat v celkové ceně 36.273,- Kč.

09/RO/02/2012
Rada obce

Smlouva o zřízení věcného břemene

schvaluje

předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s paní Jitkou Pardubickou jako
oprávněnou, a to za těchto podmínek:

-

-

obsah – zřízení sjezdu z pozemku parc. č. 531/4, k.ú. Prostřední Bludovice, na místní
komunikaci na pozemku obce parc. č. 858, k.ú. Prostřední Bludovice, a práva chůze a
jízdy k zajištění přístupu k pozemku parc. č. 531/4.
rozsah – oprávnění k části pozemku obce parc. č. 858 vyměřené přiloženým GP pro
vyznačení věcného břemene č. 1108-15/2011,
cena – bezúplatně

Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhu smlouvy.

10/RO/02/2012
Rada obce

Rekonstrukce obecního úřadu – 2.etapa

bere na vědomí

informaci MAS Pobeskydí, sídlem Třanovice 1, PSČ 739 53, identifikační číslo 712 12 612, o
přijetí žádosti obce o poskytnutí dotace k rekonstrukci objektu obecního úřadu v rámci
Programu rozvoje venkova, osy IV. LEADER, výzvy č. 6, dále o dokončení kontroly podané
žádosti s kladným výsledkem a o termínu prezentace projektu, a to dne 21. 2. 2012.

11/RO/02/2012
Rada obce

Žádost o finanční příspěvek

schvaluje

finanční příspěvek na osvětovou činnost ve výši 3.000,- Kč, a to na základě žádosti Čsl.
oblasti legionářské, oblastní jednota Havířov.

12/RO/02/2012
Rada obce

Žádost o vyjádření souhlasu s povolením výjimky při výstavbě

souhlasí

s umístění stavby RD ve vzdálenosti méně než 2 metry od hranice pozemku obce, a to na
základě žádosti pana Zdeňka Matuly.

13/RO/02/2012

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 Patrikem Hlobilem jako vypůjčitelem a budoucím oprávněným, a to za
těchto podmínek:
- obsah – výpůjčka části pozemku obce parc. č. 922/1, k.ú. Horní Bludovice, za účelem
vybudování přípojky kanalizace k rodinnému domu na pozemku parc. č. 251/196, k.ú.
Horní Bludovice, a zřízení věcného břemene vedení, včetně oprav a údržby, přípojky
kanalizace na uvedeném pozemku obce k pozemku parc. č. 251/96,

-

rozsah věcného břemene – oprávnění k části pozemku obce parc. č. 922/1, k.ú. Horní
Bludovice, vyměřené GP po realizaci přípojky dle jejího skutečného vedení,
cena – 1.000,- Kč.

Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhu smlouvy.

14/RO/02/2012
Rada obce

Žádost o vyjádření stanoviska/souhlasu obce

souhlasí

s realizací stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 548/2, k.ú. Prostřední Bludovice, a to
na základě žádosti pana Romana Bilíka o vyjádření stanoviska/souhlasu obce k vydání
rozhodnutí v územním a/nebo stavebním řízení.

15/RO/02/2012
Rada obce

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na MK

souhlasí

s připojením sousední nemovitosti - pozemku parc. č. 531/1, k.ú. Prostřední Bludovice, na
místní komunikaci na pozemku obce parc. č. 525/1, k.ú. Prostřední Bludovice, a to na základě
žádosti pana Ing. Jana Nechvátala o povolení připojení sousední nemovitosti na místní
komunikaci.
Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku obce parc. č. 525/1, k.ú. Prostřední Bludovice, za účelem
připojení sousední nemovitosti - pozemku parc. č. 531/1, k.ú. Prostřední Bludovice, na místní
komunikaci na tomto pozemku obce.

16/RO/02/2012
Rada obce

Smlouva o dílo

schvaluje

předložený návrh smlouvy o dílo se společností Technické služby Havířov, a.s., sídlem
Havířov, Město, Karvinská 66, identifikační číslo 253 75 601, jako zhotovitelem, jejímž
předmět je odvoz komunálního odpadu z ulice u Kasperčoka.
Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhu smlouvy.

17/RO/02/2012
Rada obce

Nájemní smlouva

schvaluje

předložený návrh nájemní smlouvy se SŠ a ZŠ Havířov - Šumbark, Školní 2, jako
pronajímatelem, a to za těchto podmínek:
- obsah - užívání tělocvičny za účelem zajištění tréninkových prostor pro FC Horní
Bludovice v období od 9. 1. - 23. 2. 2012,
- cena - 400,- Kč/hodina.
Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhu smlouvy.

18/RO/02/2012
Rada obce

Smlouva o zřízení věcného břemene

schvaluje

předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností SMP Net, s.r.o., sídlem
Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSC 702 00, identifikační číslo 277 68 961,
zast. společností IGEA s.r.o., sídlem Ostrava 1, Na valše 3, PSČ 702 95, identifikační číslo
465 80 514, jako oprávněným z věcného břemene, a to za těchto podmínek:
- obsah věcného břemene – zřízení a provozování plynárenského zařízení, včetně práva
vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a
provozováním, na pozemku obce parc. č. 873/3, k.ú. Prostřední Bludovice,
- rozsah věcného břemene – oprávnění k části pozemku parc. č. 873/3 vyměřené
geometrickým plánem č. 945-546/2011,
- doba – na dobu neurčitou,
- cena - 16.850,- Kč (337 m délky plynové zařízení x 50,- Kč).
Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhu smlouvy.

19/RO/02/2012

Rada obce

Žádost o vydání stanoviska/souhlasu obce
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na MK

souhlasí

a) s realizací stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 65/12, k.ú. Prostřední
Bludovice, a to na základě žádosti pana Stanislava Kralovanského o vyjádření
stanoviska/souhlasu obce k vydání rozhodnutí v územním a/nebo stavebním řízení,
b) s napojením budoucího RD na pozemku parc. č. 65/12, k.ú. Prostřední Bludovice, na
kanalizační řad a místní komunikaci, a to na základě žádosti pana Stanislava
Kralovanského o vyjádření stanoviska/souhlasu obce k napojení stavby na technickou
a dopravní infrastrukturu obce,
c) s připojením sousední nemovitosti - pozemku parc. č. 65/44, k.ú. Prostřední
Bludovice, na místní komunikaci na pozemku obce parc. č. 65/10, k.ú. Prostřední
Bludovice, a to na základě žádosti pana Stanislava Kralovanského o povolení
připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci.

Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku obce parc. č. 65/10, k.ú. Prostřední Bludovice, za účelem
připojení pozemku parc. č. 65/44, k.ú. Prostřední Bludovice, na místní komunikaci na
uvedeném pozemku obce.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce a zveřejnit záměr výpůjčky pozemku obce na úřední
desce obecního úřadu.
Zodpovídá: starostka
Termín:
1. 3. 2012
20/RO/02/2012
Rada obce

Žádost o přidělení obecního bytu

bere na vědomí

žádost pana Michala Kraizingera o přidělení obecního bytu.
Rada obce

ukládá

vzhledem k plné kapacitě založit žádost do pořadníku žádostí.
Zodpovídá: starostka
Termín:
5. 2. 2012
21/RO/02/2012
Rada obce

Žádost o vyjádření stanoviska/souhlasu obce

souhlasí

se svodem dešťové vody z pozemku parc. č. 495/4, k.ú. Prostřední Bludovice, do příkopy na
pozemku obce parc. č. 853, k.ú. Prostřední Bludovice, a to na základě žádosti manželů Jiřího
Voráče a Veroniky Voráčové o vyjádření stanoviska/souhlasu obce.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
1. 3. 2012
22/RO/02/2012
Rada obce

Smlouva o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu

bere na vědomí

předložený návrh smlouvy o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu se
společností SmVaK Ostrava a.s., sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45, identifikační
číslo 451 93 665, zast. společností Sewer, s.r.o., sídlem Ostrava, Kunčičky, Holvekova
645/36, PSČ 718 00, identifikační číslo 253 71 240, jako investorem, jejímž předmětem je
úprava práv a povinnosti při rekonstrukci vodovodního řadu na pozemcích obce parc. č.
251/63, 251/80, 261/32, 280/8, 323/15, 379/18, 929 v k.ú. Horní Bludovice.

Rada obce

ukládá

předložit investorovi připomínky k návrhu, zejména požadovat úplatu za vstup, vjezd a zásah
do povrchu obecních pozemků při realizaci stavby.
Zodpovídá: starostka
Termín:
1. 3. 2012
23/RO/02/2012
Rada obce

Mandátní smlouva, smlouva o dílo

schvaluje

a) předložený návrh mandátní smlouvy se společností INNOVA Int. s.r.o., sídlem Ostrava,
Moravská Ostrava, Tyršova 1832/9, PSČ 702 00, identifikační číslo 278 57 255, jako
mandatářem, a to za těchto podmínek:
- předmět - úprava práv a povinností při zabezpečení výkonu zadavatelských činností na
veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací pro projekt: Rekonstrukce a
modernizace objektu obecního úřadu Horní Bludovice,
- cena - 18.000,- Kč
b) předložený návrh smlouvy o dílo s toutéž společností jako zhotovitelem, a to za těchto
podmínek:
- předmět - úprava práv a povinností při zpracování žádosti o finanční podporu v rámci
OPŽP, 3. Prioritní osa – Podoblast 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního
tepla u nepodnikatelských subjektů pro projekt: Zateplení ZŠ a MŠ Horní Bludovice
- cena – 3 % z poskytnuté dotace, v opačném případě 0,- Kč.
Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhů smluv.

24/RO/02/2012
Rada obce

Informace Magistrátu města Havířov

bere na vědomí

informace Magistrátu města Havířov o poskytování pomoci v sociální oblasti.
Rada obce

ukládá

zveřejnit informace na úřední desce obecního úřadu.
Zodpovídá: starostka
Termín:
5. 2. 2012
25/RO/02/2012
Rada obce

Stavba dřevěné lávky pro pěší přes obecní potok

souhlasí

s realizací stavby dřevěné lávky pro pěší přes potok na pozemku obce parc. č. 886, Prostřední
Bludovice, a to na základě žádosti pana Bohuslava Balona.
Hlasování:
všichni pro
Rada obce
ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
1. 3. 2012
26/RO/02/2012
Rada obce

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na MK

souhlasí

s připojením sousední nemovitosti - pozemku parc. č. 10/50, k.ú. Bludovice, na místní
komunikaci na pozemku obce parc. č. 802/1, k.ú. Prostřední Bludovice, a to na základě
žádosti Statutárního města Havířov o povolení připojení sousední nemovitosti na místní
komunikaci.
Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku obce parc. č. 802/1, k.ú. Prostřední Bludovice, za účelem
připojení pozemku parc. č. 10/50, k.ú. Bludovice, na místní komunikaci na uvedeném
pozemku obce.
Rada obce

ukládá

zveřejnit záměr výpůjčky pozemku obce na úřední desce obecního úřadu.
Zodpovídá:
Termín:
27/RO/02/2012
Rada obce

starostka
1. 3. 2012

Přístup k RD č. p. 119

bere na vědomí

dopis paní Dariny Kocsisové s žádosti o řešení příjezdové cesty k rodinnému domu č. p. 119
v místní části Špluchov.
Rada obce

ukládá

předložit k právnímu posouzení a dalšímu řešení.
Zodpovídá: starostka
Termín:
5. 2. 2012
Rada obce

pověřuje

starostku podpisem plné moci.

Jana Pohludková
starostka

Ing. Jaroslav Grygar
místostarosta

Ověřovatel zápisu svým podpisem stvrzuje autentičnost zápisu s projednávaným obsahem
schůze:

Ing. Radomír Kulig, člen Rady obce

