Obec Horní Bludovice
IČ: 002 96 686

sídlem: Horní Bludovice 434
739 37 Horní Bludovice

Usnesení č. 1/2019
z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice
konané dne 8. ledna 2019

V Horních Bludovicích dne 8. ledna 2019

Zapsala Monika Krčová, pracovnice Obce

01/RO/01/2019
Rada obce

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

bere na vědomí

konstatování, že jsou přítomni všichni členové rady obce, která je tímto usnášení schopná.
Rada obce

určuje

zapisovatelem průběhu 1. schůze rady obce Horní Bludovice konané dne 8. ledna 2019
přítomnou paní Moniku Krčovou, pracovnici Obce, a ověřovatelem zápisu z 1. schůze rady obce
Horní Bludovice konané dne 8. ledna 2019 pana Davida Struminského.

02/RO/01/2019
Rada obce

Schválení pořadu jednání

schvaluje

pořad jednání z 1. schůze rady obce Horní Bludovice konané dne 8. ledna 2019.

03/RO/01/2019
Rada obce

Kontrola plnění usnesení

bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení rady obce č. 27/2018 ze dne 14. prosince 2018.

04/RO/01/2019
Rada obce

Hospodaření obce k 31. 12. 2018

bere na vědomí

hospodaření obce k 31.12.2018.

05/RO/01/2019

Rada obce

Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti Obce Horní Bludovice v oblasti
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

bere na vědomí

předloženou Výroční zprávu za rok 2018 o činnosti Obce Horní Bludovice v oblasti poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

06/RO/01/2019
Rada obce

Sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2019

schvaluje

předložený Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, na účetní období 2019.

07/RO/01/2019
Rada obce

Hodnocení nabídek servisu a revize klimatizačních zařízení

schvaluje

nabídku pana Ing. Luďka Macka – projekce a realizace, sídlem Frýdek-Místek, Frýdek, Jana
Čapka 3094, identifikační číslo 673 54 581, na provádění pravidelných zákonných revizí
a ročního servisu klimatizačních zařízení umístěných v budově Obecního úřadu Horní Bludovice
v ceně 8.107,- Kč vč. DPH ročně, jako nejnižší v porovnání s nabídkou společnosti KF klima
s.r.o., společnosti ARTCIS Čeleda, s.r.o. a pana Martina Petra – MM vzduchotechnika.
Rada obce

ukládá

vyrozumět oferenty o akceptaci nabídky.
Zodpovídá: starostka
Termín:
22.01.2019

08/RO/01/2019

Rada obce

Zajištění přístupu k pozemku obce parc.č. 264 v k.ú. Prostřední
Bludovice

bere na vědomí

vyjádření k využití části pozemku parc.č. 313, k.ú. Prostřední Bludovice, jako přístupu
k pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 264, k.ú. Prostřední Bludovice.
Rada obce

ukládá

zpracovat návrh příslušné smlouvy.
Zodpovídá: starostka
Termín:
08.02.2019

09/RO/01/2019
Rada obce

Záměr pronájmu nebytového prostoru

schvaluje

záměr pronajmout nebytový prostor – prodejnu (103) o výměře podlahové plochy 22,59 m2
v budově Obecního úřadu Horní Bludovice se lhůtou pro podání nabídek do 2 měsíců od
vyvěšení záměru.
Rada obce

ukládá

zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce obecního úřadu, ve zpravodaji obce a ve vývěskách
obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
08.02.2019

10/RO/01/2019

Rada obce

Pravidla přidělování plastových pytlů a sběrných nádob na směsný
komunální odpad

bere na vědomí

předložený návrh Pravidel přidělování plastových pytlů a sběrných nádob na směsný komunální
odpad.
Rada obce

doporučuje

zastupitelstvu obce schválit návrh Pravidel přidělování plastových pytlů a sběrných nádob
na směsný komunální odpad.
Rada obce

ukládá

předložit návrh Pravidel přidělování plastových pytlů a sběrných nádob na směsný komunální
odpad zastupitelstvu obce k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 06.02.2019

Kotlíkové dotace - 3. výzva

11/RO/01/2019
Rada obce

bere na vědomí

informaci hejtmana Moravskoslezského kraje, č.j. MSK 166704/2018 ze dne 17.12.2018,
o záměru podat počátkem roku 2019 projekt na další kolo kotlíkové dotace na výměnu starých
zdrojů vytápění domácností za nově ekologičtější s alokací 500 mil. Kč s předpokládaným
termínem vyhlášení výzvy pro občany ve druhém čtvrtletí roku 2019, a to v návaznosti
na připravovanou 3. výzvu na kotlíkové dotace Ministerstva životního prostředí v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.
Rada obce

doporučuje

zastupitelstvu obce schválit dotaci žadatelům o „kotlíkovou dotaci“ z rozpočtu obce ve výši
3.000,- Kč na dílčí projekt.
Rada obce

ukládá

předložit zastupitelstvu obce návrh poskytnout dotaci žadatelům o „kotlíkovou dotaci“ z rozpočtu
obce k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín:
06.02.2019

12/RO/01/2019

Rada obce

Sdělení k podnětu k přezkumu Změny č. 2 Územního plánu Horní
Bludovice

bere na vědomí

Sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního
řádu, čj. MSK 165543/2018 ze dne 07.12.2018, ve věci podnětu k přezkumu Změny
č. 2 Územního plánu Horní Bludovice.

13/RO/01/2019
Rada obce

Informace o stavu projektu na zvýšení kapacity ČOV

bere na vědomí

informaci Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s., zn. 8111/579693/18/Dt/Sj ze
dne 20.12.2018, o stavu projektu na zvýšení kapacity čistírny odpadních vod v Horních
Bludovicích.

14/RO/01/2019
Rada obce

Nabídka

bere na vědomí

nabídku Ministerstva vnitra ČR, sekce veřejné správy, na vzdělávací akci pro zastupitele obce.

15/RO/01/2019
Rada obce

Podnět Policie ČR ke zvýšení BESIP

bere na vědomí

podnět Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor
Karviná, dopravní inspektorát, k přehodnocení doby spínání a vypínání veřejného osvětlení
za účelem lepší viditelnosti v místech přecházení chodců přes pozemní komunikaci v ranních
a večerních hodinách.

16/RO/01/2019
Rada obce

Upozornění Českého úřadu zeměměřického

bere na vědomí

upozornění Českého úřadu zeměměřického o vydávání dat v elektronické podobě ve stanovených
výměnných formátech od 01.01.2019 pouze v anonymizovaném znění.

17/RO/01/2019
Rada obce

Soutěž Zlatý erb 2019

neschvaluje

účast obce v krajském kole soutěže Zlatý erb 2019.

18/RO/01/2019
Rada obce

Žádost o spolupráci

bere na vědomí

žádost společnosti REMA AOS, a.s. o potvrzení možné spolupráce ve věci připravenosti Obce
Horní Bludovice jednat se společností REMA AOS, a.s. - po udělení autorizace obalové
společnosti ve smyslu zákona o obalech - o možnostech případné budoucí spolupráce v oblasti
zpětného odběru obalů.

Rada obce

pověřuje

starostku obce podpisem příslušného potvrzení.
Zodpovídá: starostka
Termín:
22.01.2019

19/RO/01/2019
Rada obce

Stanovisko obce k zatrubnění příkopu

bere na vědomí

zápis Komise pro územní plánování a ekologii ze dne 14.12.2018 z místního šetření ve věci
zatrubnění příkopu.
Rada obce

nesouhlasí

s provedením zatrubnění příkopu vedeného podél pozemní komunikace částečně na pozemku
obce parc.č. 818 v k.ú. Prostřední Bludovice.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 22.02.2019

20/RO/01/2019
Rada obce

Akceptace výpovědi smlouvy

bere na vědomí

informaci společnosti EXTÉRIA, s.r.o. – Bezpečnost práce a požární ochrana o akceptaci
výpovědi smlouvy ze služeb BOZP a PO podané Obcí Horní Bludovice.

21/RO/01/2019

Rada obce

Dodatek č. 11 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě – linka č. 872462

bere na vědomí

předložený návrh Dodatku č. 11 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Horní Bludovice, se společností ČSAD
Havířov a.s., sídlem Havířov, Podlesí, U Stadionu 1654/8, PSČ 736 01, identifikační číslo 451 92

081, jako dopravcem, jehož předmětem je stanovení výše prokazatelné ztráty pro období
01.01.2019 až 31.12.2019 na částku 59.296,- Kč a věcné vymezení rozsahu závazku veřejné
služby na území obce Horní Bludovice.
Rada obce

doporučuje

zastupitelstvu obce schválit předložený návrh Dodatku č. 11 Smlouvy o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Horní
Bludovice a pověřit její osobu k podpisu návrhu dodatku.
ukládá

Rada obce

předložit návrh Dodatku č. 11 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Horní Bludovice zastupitelstvu obce
k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín:
06.02.2019

22/RO/01/2019

Rada obce

Dodatek č. 12 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě – linka MHD č. 411

bere na vědomí

předložený návrh Dodatku č. 12 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Horní Bludovice, se společností ČSAD
Havířov a.s., sídlem Havířov, Podlesí, U Stadionu 1654/8, PSČ 736 01, identifikační číslo 451 92
081, jako dopravcem, jehož předmětem je stanovení výše prokazatelné ztráty linky MHD pro
období 01.01.2019 až 31.12.2019 na částku 2.106.507,- Kč.
ukládá

Rada obce

prověřit správnost výpočtu prokazatelné ztráty linky MHD.
Zodpovídá: starostka
Termín:
08.02.2019

23/RO/01/2019
Rada obce

Změna počtu přítomných členů rady obce

bere na vědomí

konstatování, že dalšímu jednání rady obce jsou přítomni čtyři členové rady obce, která je tímto
usnášení schopná.

Rada obce

určuje

ověřovatelem zápisu z dalšího průběhu 1. schůze rady obce Horní Bludovice konané dne 8. ledna
2019 pana Davida Koláře.

24/RO/01/2019
Rada obce

Dodatek č. 1 ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla

schvaluje

návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla
00296686/SONP/KA/V/2018/D1 se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a.s., sídlem Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 1235/169, PSČ 709 00, identifikační číslo 451
93 665, jako pachtýřem a provozovatelem, jejímž předmětem je rozšíření předmětu pachtu
a provozování o stavbu vodovodu „Vodovod v obci Horní Bludovice, lokalita Amerika“
vybudovaného na pozemcích parc.č. 682/47, 682/9, 682/91, 682/68, 682/61, 682/67 a 890/1, vše
v k.ú. Prostřední Bludovice, a aktualizace článků V., VI., VII. a příloh č. 4 a č. 5 uvedené
smlouvy.
Rada obce

pověřuje

starostku obce k podpisu návrhu dodatku.
Zodpovídá: starostka
Termín:
08.02.2019

25/RO/01/2019
Rada obce

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce

schvaluje

návrh Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Obce Horní Bludovice, s FC
Horní Bludovice, sídlem Horní Bludovice 434, 739 37, identifikační číslo 266 37 014, jako
příjemcem, jejímž předmětem je příjemci poskytnout neinvestiční účelově vymezenou dotaci ve
výši 50.000,- Kč ke krytí nákladů souvisejících s činností příjemce vzniklých v roce 2019.
Rada obce

pověřuje

starostku obce k podpisu návrhu smlouvy.
Zodpovídá: starostka
Termín:
08.02.2019

26/RO/01/2019
Rada obce

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce

schvaluje

návrh Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Obce Horní Bludovice,
s Cyklo Tým Horní Bludovice, z.s., sídlem Horní Bludovice 434, PSČ 739 37, identifikační číslo
064 88 994, jako příjemcem, jejímž předmětem je příjemci poskytnout neinvestiční účelově
vymezenou dotaci ve výši 40.000,- Kč ke krytí nákladů souvisejících s činností příjemce
vzniklých v roce 2019.
Rada obce

pověřuje

starostku obce k podpisu návrhu smlouvy.
Zodpovídá: starostka
Termín:
08.02.2019

27/RO/01/2019
Rada obce

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce

schvaluje

návrh Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Obce Horní Bludovice,
se SH ČMS – SDH Horní Bludovice, sídlem Horní Bludovice 17, PSČ 739 37, identifikační číslo
654 94 661, jako příjemcem, jejímž předmětem je příjemci poskytnout neinvestiční účelově
vymezenou dotaci ve výši 50.000,- Kč ke krytí nákladů souvisejících s činností příjemce
vzniklých v roce 2019.
Rada obce

pověřuje

starostku obce k podpisu návrhu smlouvy.
Zodpovídá: starostka
Termín:
08.02.2019

28/RO/01/2019
Rada obce

Smlouva o poskytování právních služeb

schvaluje

návrh smlouvy o poskytování právních služeb s panem Mgr. Petrem Burečkem, sídlem Ostrava,
Moravská Ostrava, Jurečkova 643/20, PSČ 702 00, identifikační číslo 713 32 499, jako

advokátem, jejímž předmětem je poskytování právní pomoci Obci týkající se sporných a
nesporných agend, po dobu neurčitou.
Rada obce

pověřuje

starostku obce k podpisu návrhu smlouvy.
Zodpovídá: starostka
Termín:
08.02.2019

29/RO/01/2019
Rada obce

Smlouva o dílo na servis zdvihacího zařízení - plošiny

bere na vědomí

návrh smlouvy o dílo na servis zdvihacího zařízení – plošiny se společností Garaventa Lift s.r.o.,
sídlem Praha 10, Pražská 16, identifikační číslo 496 82 041, jako zhotovitelem, jejímž
předmětem je poskytování servisních činností (pravidelné preventivní prohlídky, odborné
prohlídky a promazání) na schodišťovou plošinu X3 umístěnou v budově Obecního úřadu Horní
Bludovice v půlročních intervalech za cenu 2.896,- Kč / servisní činnost bez DPH, na dobu
neurčitou..
Rada obce

ukládá

zjistit podmínky servisní činnosti v jednoletých intervalech.
Zodpovídá: starostka
Termín:
08.02.2019

30/RO/01/2019

Rada obce

Žádost o odprodej části obecního pozemku parc.č. 113/21, k.ú.
Prostřední Bludovice

revokuje

usnesení Rady obce Horní Bludovice č. 18/RO/18/2018 ze dne 05.09.2018.
Rada obce

bere na vědomí

žádost o odkup části pozemku obce parc.č. 113/21, v k.ú. Prostřední Bludovice, geometrický plán
pro dělení pozemku parc.č. 113/21, k.ú. Prostřední Bludovice, Zápis z jednání dne 03.09.2018
ve věci vypouštění odpadních vod z rodinných domů č.p. 442, 443, 444 a 445 a koordinované
závazné stanovisko Magistrátu města Havířova, č.j. MMH/113429/2018 z 10.12.2018 k dělení
pozemku parc.č. 113/21, k.ú. Prostřední Bludovice.

Rada obce

doporučuje

zastupitelstvu obce neschválit úplatný převod části pozemku obce parc.č. 113/21, v k.ú.
Prostřední Bludovice.
Rada obce

ukládá

předložit žádost o odkup části pozemku obce parc.č. 113/21, v k.ú. Prostřední Bludovice,
zastupitelstvu obce k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 06.02.2019

31/RO/01/2019
Rada obce

Příjezdová komunikace k nemovitostem

bere na vědomí

geodetické zaměření příjezdové komunikace na pozemcích parc.č. 715/1 a 715/3 v k.ú. Prostřední
Bludovice ze dne 21.10.2018 provedené Ing. Čestmírem Erbanem, zápis z místního šetření
ve věci zpřístupnění pozemku obce parc.č. 838, k.ú. Prostřední Bludovice, za účelem jeho užívání
jako příjezdu k rodinnému domu č.p. 41 a pozemku parc.č. 387 v k.ú. Prostřední Bludovice
ze dne 17.10.2018, a vyjádření majitele pozemku parc.č. 715/3 v k.ú. Prostřední Bludovice
k vedení pozemní komunikace na tomto pozemku.
Rada obce

ukládá

pokračovat v jednání s majitelem pozemku parc.č. 715/1 v k.ú. Prostřední Bludovice, uvědomit
vlastníky rodinného domu č.p. 41 o výsledku místního šetření uvědomit vlastníka pozemku
parc.č. 715/3, k.ú. Prostřední Bludovice, o projednání jeho vyjádření
Zodpovídá: starostka
Termín:
08.02.2019

32/RO/01/2019
Rada obce

Žádost

bere na vědomí

žádost o provedení opatření ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v části obce
Záguří na silnici č. III/01140 umístěním úsekového radaru.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o skutečnosti, že obec není oprávněna umístit a provozovat úsekový radar
na silnici č. III/01140.
Zodpovídá: starostka
Termín:
08.02.2019

33/RO/01/2019
Rada obce

Finanční dar

schvaluje

poskytnutí finančního daru SH ČMS – SDH Horní Bludovice na zakoupení darů do tomboly
na ples sboru konaný 19.01.2019 ve výši 3.000,- Kč.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
08.02.2019

34/RO/01/2019
Rada obce

Finanční dar

schvaluje

poskytnutí finančního daru Vítězslavu Funiokovi, organizátorovi turnaje, na uspořádání
10. ročníku turnaje jednotlivců (neregistrovaných hráčů) ve stolním tenise konaného dne
23.02.2019 ve výši 2.000,- Kč.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
08.02.2019

35/RO/01/2019
Rada obce

Stanovisko obce ke stavbě

souhlasí

s umístěním stavby „Horní Bludovice č.p. 727/1, příp. NNk“ na pozemcích parc.č. 727/21,
727/22, 727/23 a 728/2, vše v k.ú. Prostřední Bludovice.

Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
22.01.2019

36/RO/01/2019
Rada obce

Stanovisko obce ke stavbě

souhlasí

s umístěním stavby „Novostavba rodinného domu vč. přípojky pitné vody, splaškové kanalizace
do přečerpávací jímky s napojením na kanalizaci, dešťové kanalizace do akumulační a vsakovací
jímky, domovní vedení NN, připojení automatické brány, zpevněných ploch oplocení a sjezdu
v Horních Bludovicích“ na pozemcích parc.č. 251/212 a 922/1 v k.ú. Horní Bludovice a parc.č.
871/1 v k.ú. Prostřední Bludovice.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
22.01.2019

37/RO/01/2019
Rada obce

Stanovisko obce ke stavbě jako vlastníka sousední nemovitosti
souhlasí

jako vlastník sousední nemovitosti parc.č. 871/1 v k.ú. Prostřední Bludovice a parc.č. 922/1 v k.ú.
Horní Bludovice, s umístěním stavby „Novostavba rodinného domu vč. přípojky pitné vody,
splaškové kanalizace do přečerpávací jímky s napojením na kanalizaci, dešťové kanalizace do
akumulační a vsakovací jímky, domovní vedení NN, připojení automatické brány, zpevněných
ploch oplocení a sjezdu v Horních Bludovicích“ na pozemcích parc.č. 251/212 a 922/1 v k.ú.
Horní Bludovice a parc.č. 871/1 v k.ú. Prostřední Bludovice.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
22.01.2019

Stanovisko obce k připojení sousední nemovitosti na místní
komunikaci

38/RO/01/2019

Rada obce

souhlasí

s připojením sousední nemovitosti – pozemku parc. 251/212 v k.ú. Horní Bludovice, na místní
komunikaci na pozemcích obce parc. č. 871/1 v k.ú. Prostřední Bludovice a parc.č. 922/1 v k.ú.
Horní Bludovice.
Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku obce parc. č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice, za účelem připojení
sousední nemovitosti – pozemku parc. č. 251/212 v k.ú. Horní Bludovice, na místní komunikaci
na pozemcích parc.č. 871/1 v k.ú. Prostřední Bludovice a parc.č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice.
ukládá

Rada obce

vyrozumět žadatele o stanovisku obce a zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce obecního
úřadu.
Zodpovídá: starostka
Termín:
22.01.2019

39/RO/01/2019
Rada obce

Stanovisko obce ke zvláštnímu užívání místní komunikace

souhlasí

s umístěním a uložením vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc.č. 251/212 v k.ú.
Horní Bludovice v silničních pozemcích obce parc. č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice a parc.č.
871/1 v k.ú. Prostřední Bludovice, protlakem pod místní komunikací.
Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části pozemků obce parc. č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice a parc.č. 871/1 v k.ú.
Prostřední Bludovice, za účelem uložení vodovodní a kanalizační přípojky.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce a zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce obecního
úřadu.
Zodpovídá: starostka
Termín:
22.01.2019

40/RO/01/2019

Závěr

V rámci tohoto bodu programu nebylo přijato žádné usnesení.

Ing. Petra Ficková
starostka

Milan Chroboček
místostarosta

