Obec Horní Bludovice
IČ: 00 29 66 86

sídlem: Horní Bludovice 434
739 37 Horní Bludovice

Usnesení č. 3/2012
ze 3. schůze Rady obce Horní Bludovice
konané dne 8. února 2012

V Horních Bludovicích dne 8. února 2012

Zapsala Mgr. Iva Baronová, členka Rady obce

01/RO/03/2012
Rada obce

Schválení ověřovatele zápisu

určuje

jako ověřovatele zápisu z 3. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 8. února 2012 pana Mgr.
Karla Liberdu.

02/RO/03/2012
Rada obce

Schválení pořadu jednání

schvaluje

předložený pořad jednání ze 3. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 8. února 2012.

03/RO/03/2012
Rada obce

Kontrola plnění usnesení

bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení rady č. 2/2012 ze dne 1. 2. 2012.

04/RO/03/2012
Rada obce

Žádost o vyjádření stanoviska/souhlasu obce

souhlasí

s realizací stavby zemní kabelové přípojky NN na pozemku parc. č. st. 196, k.ú. Prostřední
Bludovice, a to na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, identifikační číslo 247 29 035, zast. společností
NOVPRO FM, s.r.o., sídlem Frýdek-Místek, Sadová 609, PSČ 738 01, identifikační číslo 286
33 504, o vyjádření stanoviska/souhlasu obce k vydání rozhodnutí v územním a/nebo
stavebním řízení.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá:
Termín:
05/RO/03/2012
Rada obce

starostka
8. 3. 2012

Žádost o zřízení světelného bodu

schvaluje

zřízení světelného bodu u domu č. p. 369, a to na základě žádosti pana Vítězslava Neděly o
zřízení světelného bodu.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá:

starostka

Termín:
06/RO/03/2012

Rada obce

8. 3. 2012

Žádost o vydání stanoviska/souhlasu obce
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

souhlasí

a) s umístěním stavby kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku obce parc. č. 934/3,
k.ú. Horní Bludovice, a to na základě žádosti pana Gabriela Sebery, zast. ing.
Otakarem Ondračkou, o vydání stanoviska/souhlasu obce s umístěním stavby na
pozemku ve vlastnictví obce,
b) s napojením budoucího RD na pozemku parc. č. 149/13, k.ú. Horní Bludovice, na
analizační řad, a to na základě žádosti pana Gabriela Sebery, zast. Otakarem
Ondračkou, o vyjádření stanoviska/souhlasu obce k napojení stavby na technickou
infrastrukturu obce.
c) s umístěním a uložením vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace
v silničním pozemku parc. č. 934/3, k.ú. Horní Bludovice, protlakem pod místní
komunikací, a to na základě žádosti pana Gabriela Sebery, zast. Otakarem Ondračkou,
o povolení zvláštního užívání místní komunikace
Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku obce parc. č. 934/3, k.ú. Horní Bludovice, za účelem umístění
a uložení inženýrských sítí v uvedeném pozemku obce.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce a zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku obce na
úřední desce obecního úřadu.
Zodpovídá: starostka
Termín:
8. 3. 2012
07/RO/03/2012
Rada obce

Výběrové řízení na dodavatele elektrické energie a plynu

bere na vědomí

informaci DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, v zast. Luston o.p.s., sídlem
Soběšovice 10, PSČ 739 22, identifikační číslo 268 30 451, o vítězi elektronické aukce na
dodávku elektrické energie a plynu, jímž je společnost V-Elektra, s.r.o., sídlem Velké
Meziříčí, Hornoměstská 357, PSČ 594 01, identifikační číslo 269 10 721, na dodávku
elektrické energie a společnost RWE Transgas, a.s., sídlem Praha 10 - Strašnice, Limuzská
12/3135, PSČ 100 98, identifikační číslo 264 60 815, na dodávku zemního plynu.

08/RO/03/2012
Rada obce

Žádost o finanční příspěvek

schvaluje

poskytnutí částky 4.000,- Kč na vzdělávací akci „metodické vedení dětí“ za účelem školení
vedoucích kroužků mladých hasičů, a to na základě žádosti SDH Horní Bludovice o

poskytnutí finančního příspěvku.

09/RO/03/2012
Rada obce

Územní plán města Havířov

bere na vědomí

oznámení Magistrátu města Havířov, odbor územního rozvoje, o zahájení a zveřejnění návrhu
zadání Územního plánu Havířov.
Rada obce

ukládá

nahlédnout do návrhu.
Zodpovídá: starostka
Termín:
8. 3. 2012
10/RO/03/2012
Rada obce

Rekonstrukce vodovodního řadu

bere na vědomí

upozornění společnosti SEWER, s.r.o., sídlem Ostrava, Kunčičky, Holvekova 36, PSČ 718
00, identifikační číslo 253 71 240, o záměru rekonstrukce vodovodního řadu, a to ve 3.
čtvrtletí roku 2012 část Horní Bludovice - Záguří v délce 190 m a ve 2. čtvrtletí roku 2013
část Horní Bludovice -Žermanice v délce 550 m.
Rada obce

ukládá

zveřejnit upozornění na úřední desce obecního úřadu.
Zodpovídá: starostka
Termín:
8. 3. 2012
11/RO/03/2012
Rada obce

Cenová nabídka

schvaluje

nabídku pana Kamila Kubieny, místem podnikání Karviná, Hranice, Flemingova 2839/17,
PSČ 733 01, identifikační číslo 702 45 649, na dodávku smaltované tabule k označení budovy
obecního úřadu v ceně 5.500,- Kč vč. DPH.

12/RO/03/2012
Rada obce

Krádež bezpečnostní kamery z budovy obecního úřadu

bere na vědomí

úřední záznam Policie ČR ze dne 27. 1. 2012, č.j. KRPT-20766-4/PŘ-2012-070312, o
zajištění důkazního prostředku – pořízené nahrávky ve věci krádeže kamery z budovy
obecního úřadu.

13/RO/03/2012

Žádost o finanční příspěvek

Rada obce

schvaluje

poskytnutí částky 5.000,- Kč na činnost, a to na základě žádost Českého svazu včelařů
Sedliště o poskytnutí finančního příspěvku.

14/RO/03/2012
Rada obce

Kanalizace Lipky

bere na vědomí

nabídku společnosti IGEA s.r.o., sídlem Ostrava, Na Valše 3, identifikační číslo 465 80 514,
na zpracování a projednání smluv o stavbě na cizím pozemku a smluv o zřízení věcného
břemene s vlastníky dotčených pozemků.
Rada obce

ukládá

zjistit podrobnosti a posoudit výhodnost nabídky.
Zodpovídá:
Termín:
15/RO/03/2012

Rada obce

místostarosta
8. 3. 2012

Nabídka ke koupi části pozemku parc. č. 99/22,
k.ú. Prostřední Bludovice

bere na vědomí

geodetické zaměření prostoru zastávky U Lípy vyhotovené v souvislosti s nabídkou paní
Dagmar Novákové ke koupi části pozemku parc. č. 99/22, k.ú. Prostřední Bludovice.

16/RO/03/2012
Rada obce

Oznámení Pozemkového fondu ČR

bere na vědomí

oznámení Pozemkového fondu ČR o zamýšleném převodu pozemku parc. č. 48/5, k.ú.
Prostřední Bludovice.
Rada obce

ukládá

zveřejnit na úřední desce obecního úřadu.
Zodpovídá: starostka
Termín:
8. 3. 2012
17/RO/03/2012
Rada obce

Smlouva o dílo

schvaluje

předložený návrh smlouvy o dílo se společností Artory, s.r.o., sídlem Šumperk, Evaldova
2099/34a, PSČ 787 01, identifikační číslo 268 14 960, jako zhotovitelem, a to za těchto
podmínek:

-

-

předmět smlouvy – zpracování projektové žádosti, vč. příloh, organizace výběrového
řízení a zpracování projektového managementu v souvislosti s projektem výstavby
dětského hřiště před ZŠ,
cena – 3% z celkové hodnoty projektu 503.280,- Kč vyplácená postupně po úspěšné
realizaci jednotlivých etap projektu.

Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhu smlouvy.

18/RO/03/2012
Rada obce

Chodník na Záguří

bere na vědomí

oznámení Lesy ČR, s.p., Lesní správy Ostrava, sídlem Šenov u Ostrav, Těšínská 993, PSČ
739 34, identifikační číslo 421 96 451, o souhlasu s jednáním o majetkovém vypořádání části
pozemku parc. č. 47 v k.ú. Prostřední Bludovice v souvislosti s realizací stavby chodníku na
uvedeném pozemku v jeho vlastnictví.
Rada obce

schvaluje

předložený návrh smlouvy o právu provést stavbu s Lesy ČR, s.p., sídlem Hradec Králové,
Přemyslova 1106/19, PSČ 501 68, identifikační číslo 421 96 451, jako vlastníkem pozemku,
na němž bude stavba mimo jiné provedena, a to za těchto podmínek:
- obsah – vyjádření souhlasu a zřízení práva obce provést stavbu na pozemku parc. č.
47, k.ú. Prostřední Bludovice, na dobu realizace stavby
- cena – bezúplatně.
Rada obce

pověřuje

starostku podpisem návrhu smlouvy.

19/RO/03/2012

Odkup části pozemku parc. č. 679/2, k.ú. Prostřední Bludovice

Rada obce

nedoporučuje

koupi části pozemku parc. č. 679/2, k.ú. Prostřední Bludovice, a to na základě návrhu paní
Dariny Kocsisové.
Rada obce

ukládá

předložit Zastupitelstvu obce k projednání a schválení.
Zodpovídá
Termín:
Jana Pohludková
starostka

starostka
7. 3. 2012

Ing. Jaroslav Grygar
místostarosta

