Obec Horní Bludovice
IČ: 00 29 66 86

sídlem: Horní Bludovice 434
739 37 Horní Bludovice

Zápis č. 4/2012
ze 4. schůze Rady obce Horní Bludovice
konané dne 22. února 2012

V Horních Bludovicích dne 22. února 2012

Zapsala Mgr. Iva Baronová, členka Rady obce

01/RO/04/2012
Rada obce

Schválení ověřovatele zápisu

určuje

jako ověřovatele zápisu ze 4. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 22. února 2012 pana Ing.
Radomíra Kuliga.

02/RO/04/2012
Rada obce

Schválení pořadu jednání

schvaluje

předložený pořad jednání ze 4. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 22. února
2012.

03/RO/04/2012
Rada obce

Kontrola plnění usnesení

bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení rady č. 3/2012 ze dne 8. 2. 2012.

04/RO/04/2012
Rada obce

Rekonstrukce obecního úřadu – 2. etapa

bere na vědomí

informaci o neúspěšnosti žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce
obecního úřadu – 2. etapa“ (střecha) z Programu rozvoje venkova, Fiche č. 1 Občanská
vybavenost.
Rada obce

ukládá

předložit Zastupitelstvu obce na vědomí.
Zodpovídá: starostka
Termín:
7. 3. 2012
05/RO/04/2012
Rada obce

Žádost o finanční příspěvek

schvaluje

poskytnutí věcného daru v hodnotě do 1.000,- Kč do tomboly fotbalového plesu konaného
dne 25. 2. 2012.

06/RO/04/2012
Rada obce

Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby

schvaluje

předložený návrh smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby s Českou republikou -

Úřadem práce ČR, pobočka v Karviné, jejímž předmětem je spolupráce obce s úřadem práce a
umožnění občanům v hmotné nouzi výkon veřejné služby, a to v počtu 8 pracovníků k výkonu
veřejné služby a tří pracovníků na veřejné prospěšné práce.
Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhu smlouvy.

07/RO/04/2012
Rada obce

Smlouva o dílo

schvaluje

předložený návrh smlouvy o dílo se společností INNOVA Int. s.r.o., sídlem Ostrava,
Moravská Ostrava, Tyršova 1832/9, PSČ 702 00, identifikační číslo 278 57 255, jako
zhotovitelem, a to za těchto podmínek:
- předmět - zpracování žádosti o finanční podporu v rámci Programu DSH 10 –
Zvyšování pasivní bezpečnosti na místních komunikacích pro účely instalace retardérů
na vytipovaných místních komunikacích
- cena – 10.800,- Kč vč. DPH + 3 % ze získané finanční podpory.
Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhu smlouvy.

08/RO/04/2012
Rada obce

Žádost o vyjádření stanoviska/souhlasu obce

souhlasí

a) s realizací stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 326/3, k.ú. Horní Bludovice, a
to na základě žádosti paní Blaženy Kozákové, zast. společností FULL Projekt s.r.o.,
sídlem Praha 1, Maltézské náměstí 537/4, PSČ 118 00, identifikační číslo 271 06 209,
o vyjádření stanoviska/souhlasu obce k vydání rozhodnutí v územním a/nebo
stavebním řízení,
b) s umístěním stavby plynové přípojky, elektro přípojky a sjezdu na pozemku obce parc.
č. 929, k.ú. Horní Bludovice, a to na základě žádosti paní Blaženy Kozákové, zast.
společností FULL Projekt s.r.o., sídlem Praha 1, Maltézské náměstí 537/4, PSČ 118
00, identifikační číslo 271 06 209, o vydání stanoviska/souhlasu obce s umístěním
stavby na pozemku ve vlastnictví obce.
Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku obce parc. č. 929, k.ú. Horní Bludovice, za účelem umístění
stavby plynové přípojky, elektro přípojky a sjezdu na tomto pozemku obce.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku a zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku obce na úřední
desce obecního úřadu.

Zodpovídá:
Termín:
09/RO/04/2012
Rada obce

starostka
22. 3. 2012

Žádost o finanční příspěvek

neschvaluje

poskytnutí finančního příspěvku na zajištění provozu záchranné stanice Základní organizace
českého svazu ochránců přírody Nový Jičín.
Smlouva o zřízení věcného břemene

10/RO/04/2012
Rada obce

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. Ing. Martinem Bartečkem, místem podnikání Frýdek - Místek, Na výsluní 2008,
identifikační číslo 471 95 355, a to za těchto podmínek:
- obsah - vedení zemní kabelové přípojky NN přes pozemek obce parc. č. 929, k.ú.
Horní Bludovice, k RD na pozemku parc. č. 326/11, k.ú. Horní Bludovice,
- rozsah – oprávnění k části pozemku obce parc. č. 929 vyměřené přiloženým GP pro
vyznačení věcného břemene č. 775-381/2011,
- cena – 2.000,- Kč.
Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhu smlouvy.

11/RO/04/2012
Rada obce

Žádost o vyjádření stanoviska/souhlasu obce

nesouhlasí

s realizací stavby inženýrských sítí a RD na pozemku parc. č. 99/34, k.ú. Prostřední
Bludovice, pro rozpor s územním plánem obce, a to na základě žádosti pana Michala
Orawského o vyjádření stanoviska/souhlasu obce k vydání rozhodnutí v územním a/nebo
stavebním řízení.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá:
Termín:
12/RO/04/2012
Rada obce

starostka
22. 3. 2012

Víceúčelové sportovní hřiště na Špluchově

schvaluje

a) nabídku společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., sídlem Ostrava,

Moravská Ostrava, Masarykovo nám. 5/5, PSČ 702 00, identifikační číslo 427 67 377,
na vypracování projektové dokumentace pro stavbu sjezdu ze silnice III/4735 na
pozemek parc. č. 676/1 v k.ú. Prostřední Bludovice a obstarání stanoviska Správy
silnic MSK v ceně 18.432,- Kč vč. DPH,
b) předložený návrh smlouvy o dílo se společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol.
s r.o., sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Masarykovo nám. 5/5, PSČ 702 00,
identifikační číslo 427 67 377, jako zhotovitelem, a to za těchto podmínek:
- předmět – vypracování projektové dokumentace pro stavbu sjezdu ze
silnice III/4735 na pozemek parc. č. 676/1 v k.ú. Prostřední Bludovice a
obstarání stanoviska Správy silnic MSK
- cena - 18.432,- Kč vč. DPH.
Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhu smlouvy.

13/RO/04/2012
Rada obce

Smlouva o dílo, Mandátní smlouva

schvaluje

a) předložený návrh smlouvy o dílo s Ing. arch. Věrou Kollegovou, místem
podnikání Havířov, Želivského 1343/6, identifikační číslo 145 66 656, jako
zhotovitelem, a to za těchto podmínek:
- vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Klubovna a školící
místnost pro SDH Horní Bludovice“, projednání projektové dokumentace
s orgány státní správy a dotčenými orgány,
- cena - 16.000 Kč.
b) předložený návrh mandátní smlouvy – s Ing. arch. Věrou Kollegovou, místem
podnikání Havířov, Želivského 1343/6, identifikační číslo 145 66 656, jako
mandatářem, a to za těchto podmínek:
- vypracování návrhu na vydání dodatečného povolení stavby, doložení
všech požadovaných dokladů a příloh,
- cena - 7.000,- Kč.
Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhu smluv.

14/RO/04/2012
Rada obce

Zateplení objektu ZŠ a MŠ Horní Bludovice

bere na vědomí

vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o doporučení projektu „Zateplení
objektu ZŠ a MŠ Horní Bludovice“ k poskytnutí finanční podpory z Operačního programu
Životní prostředí.
Rada obce

ukládá

předložit Zastupitelstvu obce na vědomí.
Zodpovídá: starostka
Termín:
7. 3. 2012
15/RO/04/2012
Rada obce

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

souhlasí

s umístěním a uložením zemní kabelové přípojky NN v silničním pozemku parc. č. 802/1,
802/2, k.ú. Prostřední Bludovice, protlakem, a to na základě žádosti společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín IV, Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, identifikační číslo 247 29
035, zast. Ing. Martinem Bartečkem, místem podnikání Frýdek - Místek, Na výsluní 2008,
identifikační číslo 471 95 355, o povolení zvláštního užívání místní komunikace.
Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku obce parc. č. 802/1, 802/2, k.ú. Prostřední Bludovice, za
účelem umístění zemní kabelové přípojky NN.
Rada obce

ukládá

zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku obce parc. č. 802/1, 802/2, k.ú. Prostřední Bludovice,
na úřední desce obecního úřadu.
Zodpovídá: starostka
Termín:
22. 3. 2012
16/RO/04/2012

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 se společností ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, identifikační číslo 247 29 035, zast. Ing. Martin Barteček, místem
podnikání Frýdek-Místek, Na Výsluní 2008, PSČ 738 01, identifikační číslo 471 953 55, jako
vypůjčitelem a budoucím oprávněným, a to za těchto podmínek:
- obsah – výpůjčka části pozemku obce parc. č. 905, k.ú. Horní Bludovice, za účelem
vybudování zemní kabelové přípojky NN k rodinnému domu na pozemku parc. č.
572/19, k.ú. Horní Bludovice a zřízení věcného břemene vedení zemní kabelové
přípojky NN, včetně oprav a údržby, přes uvedený pozemek obce k pozemku parc. č.
572/19, k.ú. Horní Bludovice,
- rozsah věcného břemene – oprávnění k části pozemku obce parc. č. 905, k.ú. Horní
Bludovice, vyměřené GP po realizaci přípojky dle jejího skutečného vedení,
- cena – 5.000,- Kč.
Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhu smlouvy.

17/RO/04/2012
Rada obce

Návrh na pořízení změny územního plánu

bere na vědomí

návrh pana Waltra Sendlera a paní Pavly Sendlerové na pořízení změny územního plánu
Horní Bludovice, a to změnu funkčního využití plochy pozemku parc. č. 207/5, k.ú.
Prostřední Bludovice.
Rada obce

ukládá

sdělit žadatelům, že změna územního plánu není vzhledem k jeho nedávnému pořízení
plánována.
Zodpovídá: starostka
Termín:
22. 3. 2012
18/RO/04/2012
Rada obce

Žádost o úpravu místní komunikace

bere na vědomí

žádost pana Karla Kuliga a paní Anny Kuligovi o úpravu – zpevnění místní komunikace na
pozemku parc. č. 905, k.ú. Horní Bludovice.

19/RO/04/2012

Rada obce

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na MK
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace
Žádost o vyjádření stanoviska/souhlasu obce

souhlasí

a) s připojením sousední nemovitosti - pozemku parc. č. 55/39, k.ú. Prostřední
Bludovice, na místní komunikaci na pozemku obce parc. č. 871, k.ú. Prostřední
Bludovice, a to na základě žádosti paní Ing. Michaely Bernatíkové a pana DiS. Radka
Bernatíka o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci,
b) s umístěním a uložením přípojky splaškové kanalizace v silničním pozemku parc. č.
871, k.ú. Horní Bludovice, protlakem pod místní komunikací, a to na základě žádosti
paní Ing. Michaely Bernatíkové a pana DiS. Radka Bernatíka o povolení zvláštního
užívání místní komunikace,
c) s napojením budoucího RD na pozemku parc. č. 55/39, k.ú. Prostřední Bludovice, na
kanalizační řad, a to na základě žádosti paní Ing. Michaely Bernatíkové a pana DiS.
Radka Bernatíka o vyjádření stanoviska/souhlasu obce k napojení stavby na
technickou infrastrukturu obce.
Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku obce parc. č. 871, k.ú. Prostřední Bludovice, za účelem
připojení pozemku parc. č. 55/39, k.ú. Prostřední Bludovice, na místní komunikaci na
uvedeném pozemku obce a uložení inženýrských sítí.
Rada obce

ukládá

zveřejnit záměr výpůjčky pozemku obce na úřední desce obecního úřadu a vyrozumět
žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
22. 3. 2012
20/RO/04/2012
Rada obce

Rekonstrukce objektu OÚ – 1. etapa

bere na vědomí

návrh výzvy k podání nabídek v rámci veřejné zakázky k realizaci projektu „Rekonstrukce a
modernizace objektu obecního úřadu - 1.etapa (sál).
Rada obce

ukládá

předložit Zastupitelstvu obce na vědomí.
Zodpovídá:
Termín:
21/RO/04/2012
Rada obce

starostka
7. 3. 2012

Cenová nabídka
schvaluje

nabídku pana Pavla Dvorského, místem podnikání Ostrav – Jih, Dubina, F. Formana 235/27,
identifikační číslo 124 32 032, na ořez a likvidaci suchých stromů – lip u Hasičské zbrojnice
v ceně 15.300,- Kč.

Jana Pohludková
starostka

Ing. Jaroslav Grygar
místostarosta

