Obec Horní Bludovice
IČ: 002 96 686

sídlem: Horní Bludovice 434
739 37 Horní Bludovice

Usnesení č. 25/2018
z 25. schůze Rady obce Horní Bludovice
konané dne 27. listopadu 2018

V Horních Bludovicích dne 27. listopadu 2018

Zapsala Monika Krčová, pracovnice Obce

01/RO/25/2018
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 25. schůze rady obce Horní Bludovice konané dne 27. listopadu 2018
přítomnou paní Moniku Krčovou, pracovnici Obce, a ověřovatelem zápisu z 25. schůze rady obce
Horní Bludovice konané dne 27. listopadu 2018 pana Davida Struminského.

02/RO/25/2018
Rada obce

Schválení pořadu jednání

schvaluje

pořad jednání z 25. schůze rady obce Horní Bludovice konané dne 27. listopadu 2018.

03/RO/25/2018
Rada obce

Kontrola plnění usnesení

bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení rady obce č. 24/2018 ze dne 23. listopadu 2018.

04/RO/25/2018
Rada obce

Zřizovací listina JSHD Horní Bludovice

bere na vědomí

návrh Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů Horní Bludovice, kterou se mění a
nahrazuje Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů Horní Bludovice ze dne
30.06.2009.
Rada obce

doporučuje

zastupitelstvu obce schválit předložený návrh zřizovací listiny.
Rada obce

ukládá

předložit návrh zřizovací listiny zastupitelstvu obce k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 12. 12. 2018

05/RO/25/2018

Rada obce

Plán rozdílových inventur k provedení inventarizace majetku a
závazků Obce Horní Bludovice za rok 2018

bere na vědomí

plánu rozdílových inventur za rok 2018 k provedení inventarizace majetku a závazků Obce Horní
Bludovice.
Rada obce

ukládá

předložit plán rozdílových inventur k opakovanému projednání na další jednání rady obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
7.12.2018

06/RO/25/2018

Rada obce

Stanovení termínů konání zasedání Zastupitelstva obce Horní
Bludovice

bere na vědomí

návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice v roce 2019.
Rada obce

doporučuje

zastupitelstvu obce schválit předložený návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva obce Horní
Bludovice v roce 2019.
Rada obce

ukládá

předložit návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice v roce 2019
zastupitelstvu obce k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín:
12.12.2018

07/RO/25/2018
Rada obce

Projekt pořízení nádob 240l na bioodpad pro jednotlivé domácnosti

neschvaluje

projekt pořízení nádob 240l na bioodpad pro jednotlivé domácnosti obce vč. návrhu smlouvy o
dílo se společností Agentura ValFia, s.r.o., sídlem Rudé Armády 646/47, PSČ 683 01 Rousínov,
identifikační číslo 035 70 738, jejímž předmětem je realizace vstupní analýzy produkce
bioodpadu, zpracování žádosti o finanční podporu z OPŽP, realizace veřejné zakázky a
management projektu „Systém sběru odpadů Horní Bludovice“ (dále jen „projekt“) připravovaný
pro předložení do Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020; Prioritní osa 3:
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl
materiálového a energetického využití odpadů, v termínu do 1.2.2019 a dále dle harmonogramu
projektu, za celkovou cenu 100.000,- Kč.

08/RO/25/2018
Rada obce

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

bere na vědomí

veřejnou vyhlášku o zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje vydanou Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem
územního plánování a stavebního úřadu.

09/RO/25/2018
Rada obce

Návrh na pořízení změny územního plánu

bere na vědomí

návrh na pořízení změny územního plánu spočívající ve změně využití pozemků parc. č. 285/3,
284/1 a 286/7, vše v k.ú. Prostřední Bludovice na návrhovou plochu SB – plocha smíšená obytná.
Rada obce

ukládá

předložit návrh pořizovateli územního plánu k zaujetí stanoviska.
Zodpovídá: starostka
Termín:
30.11. 2018

10/RO/25/2018
Rada obce

Návrh na pořízení změny územního plánu

bere na vědomí

návrh na pořízení změny územního plánu spočívající ve změně využití pozemku parc. č. 682/51
a části pozemku parc.č. 682/60, vše v k.ú. Prostřední Bludovice na návrhovou plochu SB –
plocha smíšená obytná.
Rada obce

ukládá

předložit návrh pořizovateli územního plánu k zaujetí stanoviska.
Zodpovídá: starostka
Termín:
7.12.2018

11/RO/25/2018
Rada obce

Návrh na pořízení změny územního plánu

bere na vědomí

návrh na pořízení změny územního plánu spočívající ve změně využití pozemku parc. č. 525/1 v
k.ú. Horní Bludovice na návrhovou plochu SB – plocha smíšená obytná.
Rada obce

ukládá

předložit návrh pořizovateli územního plánu k zaujetí stanoviska.
Zodpovídá: starostka
Termín:
30.11. 2018

12/RO/25/2018

Rada obce

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

bere na vědomí

návrh na zajištění přístupu k pozemku obce parc.č. 264 v k.ú. Prostřední Bludovice přes pozemek
parc.č. 313 v k.ú. Prostřední Bludovice.
Rada obce

ukládá

oslovit majitele pozemku parc.č. 313 v k.ú. Prostřední Bludovice.

Zodpovídá: starostka
Termín:
20.12.2018

13/RO/25/2018
Rada obce

Nájem pozemku obce parc.č. 264 v k.ú. Prostřední Bludovice

bere na vědomí

smlouvu o nájmu uzavřenou dne 28.8.2009 s paní Markétou Häuslerovou, jejímž předmětem je
pronájem pozemku obce parc.č 264 v k.ú. Prostřední Bludovice.
Rada obce

ukládá

vyrozumět nájemkyni o povinnosti vyplývající pro ni ze smlouvy o nájmu.
Zodpovídá: starostka
Termín:
20.12.2018

14/RO/25/2018

Rada obce

Žádost o zpřístupnění obecního pozemku – komunikace, parc.č. 873/3,
k.ú. PB

bere na vědomí

žádost pana Daniela Sebery a pana Mario Sebery o zajištění zprůjezdnění obecního pozemku
parc.č. 873/3, k.ú. Prostřední Bludovice.
Rada obce

ukládá

svolat místní šetření za přítomnosti žadatelů, jejich právního zástupce a majitelky pozemku
parc.č. 57/2, k.ú. Prostřední Bludovice.
Zodpovídá: starostka
Termín:
7.12.2018

15/RO/25/2018
Rada obce

Smlouva o dílo

bere na vědomí

návrh smlouvy o dílo předložený společností PENTIGA s.r.o., jejímž předmětem je úprava a
doplnění projektové dokumentace stavby „Hasičská zbrojnice v Horních Bludovicích – zateplení

budovy a přístavba skladu“ za účelem zajištění dokumentace pro vydání společného povolení.
Rada obce

ukládá

prověřit projektové dokumentace staveb „Zateplení hasičské zbrojnice v Horních Bludovicích“
a „Hasičská zbrojnice v Horních Bludovicích – úprava šatny a WC“ a nutnost jejich sloučení
v projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení.
Zodpovídá: starostka
Termín:
20.12.2018

16/RO/25/2018
Rada obce

Cenová nabídka

bere na vědomí

předloženou cenovou nabídku společnosti IGEA s.r.o. na zpracování projektové dokumentace
stavby splaškové kanalizace pro lokality Lipky a Špluchov.
Rada obce

ukládá

předložit nabídku ke znovu projednání po prověření stavu projektové dokumentace kanalizace
v lokalitách Lipky a Špluchov.
Zodpovídá: starostka
Termín:
20.12.2018

17/RO/25/2018
Rada obce

Servis a revize klimatizačních jednotek

bere na vědomí

nabídku společnosti KF klima s.r.o., sídlem Ostrava, Poruba, Ke skalce 2004/15, PSČ 708 00,
identifikační číslo 268 26 062, ze dne 14.11.2018 spolu s návrhem smlouvy o dílo, jejímž
předmětem je provádění každoročního preventivního servisu na splitových klimatizačních
jednotkách LG (4 ks), multisplitových sestavách -2kpl v budově Obecního úřadu Horní
Bludovice a revizí úniků chladiva (2kpl) dle platné legislativy v celkové ceně 9.680,- Kč vč. DPH
ročně.
Rada obce

ukládá

zajistit konkurenční cenové nabídky dalších alespoň dvou dodavatelů.

Zodpovídá: starostka
Termín:
12.12.2018

18/RO/25/2018

Rada obce

Dotace Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín 70/02, Záchranná
stanice a Dům přírody Poodří

neschvaluje

poskytnutí dotace Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín 70/02, Záchranné stanici a
Domu přírody Poodří na provoz v roce 2019.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
14.12.2018

19/RO/25/2018
Rada obce

Finanční dar mobilnímu hospici Strom života

neschvaluje

poskytnutí finančního daru na podporu provozu mobilního hospice Strom života v roce 2019.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
14.12.2018

20/RO/25/2018
Rada obce

Finanční příspěvek mobilnímu hospici Ondrášek

neschvaluje

poskytnutí finančního příspěvku na podporu provozu mobilního hospice Ondrášek v roce 2019.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
4.12.2018

21/RO/25/2018
Rada obce

Finanční příspěvek HZS

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje,
územní odbor Karviná, pro zajištění potřeb spojených s provozem a na vybavení hasičské stanice
Havířov na rok 2019 ve výši 10.000,- Kč.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
20.12.2018

22/RO/25/2018
Rada obce

Finanční příspěvek sociálně potřebným občanům

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku na živobytí – daru sociálně potřebné občance paní Aleně
Motlochové ve výši 2.000,- Kč.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatelku o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
20.12. 2018

23/RO/25/2018
Rada obce

Nabídka

bere na vědomí

nabídku pana V. Kašpara na dodání dárkových předmětů pro účely vítání občánků.

Rada obce

ukládá

zjistit cenovou nabídku dodavatele stávajících dárkových sad.
Zodpovídá: starostka
Termín:
30.11. 2018

24/RO/25/2018

Závěr

V rámci tohoto bodu programu nebylo přijato žádné usnesení.

Ing. Petra Ficková
starostka

Milan Chroboček
místostarosta

