Obec Horní Bludovice
IČ: 002 96 686

sídlem: Horní Bludovice 434
739 37 Horní Bludovice

Usnesení č. 26/2018
z 26. schůze Rady obce Horní Bludovice
konané dne 7. prosince 2018

V Horních Bludovicích dne 7. prosince 2018

Zapsala Monika Krčová, pracovnice Obce

01/RO/26/2018
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 26. schůze rady obce Horní Bludovice konané dne 7. prosince 2018
přítomnou paní Moniku Krčovou, pracovnici Obce, a ověřovatelem zápisu z 26. schůze rady obce
Horní Bludovice konané dne 7. prosince 2018 pana Davida Koláře.

02/RO/26/2018
Rada obce

Schválení pořadu jednání

schvaluje

pořad jednání z 26. schůze rady obce Horní Bludovice konané dne 7. prosince 2018 doplněný
o bod „Organizace vydávání zpravodaje obce“.

03/RO/26/2018
Rada obce

Kontrola plnění usnesení

bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení rady obce č. 25/2018 ze dne 27. listopadu 2018.

04/RO/26/2018
Rada obce

Hospodaření obce k 30. 11. 2018

bere na vědomí

hospodaření obce k 30.11.2018.

05/RO/26/2018
Rada obce

Rozpočtové opatření č. 12/2018

schvaluje

rozpočtové opatření obce č. 12/2018.

06/RO/26/2018

Rada obce

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

majetku

bere na vědomí

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

doporučuje

zastupitelstvu obce schválit plán rozdílových inventur za rok 2018 a jmenovat předsedou
likvidační komise pana Ing. Jana Kohane, členy pana Petra Smejkala a paní Ladu Hrabčákovou, a
dále předsedou komise pro dokladovou inventuru a pozemků pana MUDr. Josefa Koutníka,
členem pana Jaroslava Kniezka.
Rada obce

ukládá

předložit plán rozdílových inventur zastupitelstvu obce k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 12.12.2018

07/RO/26/2018
Rada obce

Petice proti plánované výstavbě lisovny plastů se sterilizací

bere na vědomí

dopis primátora Statutárního města Havířova, č.j. MMH/108338/2018 ze dne 04.12.2018, ve věci
podání občanů proti výstavbě lisovny plastů se sterilizací na území obce Horní Bludovice.

08/RO/26/2018
Rada obce

Zpráva z kontroly hospodaření DSO MŽTP

bere na vědomí

Zprávu z kontroly hospodaření DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, provedené
na základě § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dne
25.10.2018 dozorčí radou.

Rada obce

doporučuje

zastupitelstvu obce vzít předloženou zprávu na vědomí.
Rada obce

ukládá

předložit zprávu zastupitelstvu obce k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 12.12.2018

09/RO/26/2018
Rada obce

Výpověď smlouvy o spolupráci

bere na vědomí

Výpověď smlouvy o spolupráci podanou Obcí Horní Suchá dopisem ze dne 26.11.2018, jejímž
předmětem je ukončení smlouvy o spolupráci v oblasti nakládání s odpady ze dne 27.02.2018.
Rada obce

doporučuje

zastupitelstvu obce vzít předloženou výpověď smlouvy na vědomí.
Rada obce

ukládá

předložit výpověď smlouvy zastupitelstvu obce k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 06.02.2019

10/RO/26/2018
Rada obce

Smlouva o bezúplatném převodu

schvaluje

předložený návrh smlouvy o bezúplatném převodu s dobrovolným svazkem obcí Mikroregion
Žermanické a Těrlické přehrady, sídlem Horní Bludovice č.p. 434, PSČ 739 37, identifikační
číslo 703 05 374, jako převodcem, jehož předmětem je bezúplatný převod projektové
dokumentace na cyklotrasu Havířov-Lučina v území obcí Horní Bludovice a Žermanice

do vlastnictví Obce Horní Bludovice s podmínkou použít tuto projektovou dokumentaci
k realizaci investice cyklotrasy a dále informování převodce na valné hromadě starostů o postupu
realizace.
Rada obce

pověřuje

starostku obce k podpisu návrhu smlouvy.

11/RO/26/2018
Rada obce

Nový knihovní systém Tritius, smlouva o dílo

bere na vědomí

informaci Městské knihovny Frýdek-Místek ze dne 23.11.2018 o provedené změně knihovního
systému Městské knihovny Frýdek-Místek a knihoven, které Městská knihovna Frýdek-Místek
obsluhuje, z původního Clavius na nový Tritius.
Rada obce

schvaluje

předložený návrh smlouvy o dílo se společností Tritius Solutions a.s., sídlem Brno, Staré Brno,
Vodní 258/13, PSČ 602 00, identifikační číslo 057 00 582, jako zhotovitelem, jejímž předmětem
je instalace a konfigurace knihovního systému Tritius v rámci instalace knihovního systému
Tritius, jehož licenci vlastní a provozuje příslušná knihovna pověřená regionálními funkcemi,
a dále provedení uživatelského školení a převod dat ze stávajícího systému Clavius REKS, za
cenu trvalé licence systému Tritius REKS do 5000 sv. ve výši 0,- Kč a za cenu ročního
udržovacího poplatku ve výši 1.815,- Kč vč. DPH.
Rada obce

pověřuje

starostku k podpisu návrhu smlouvy.

12/RO/26/2018
Rada obce

Určení osoby pro zastupování Obce při obnově katastrálního operátu

určuje

zástupcem Obce v jednáních při obnově katastrálního operátu katastrálního územní Prostřední
Bludovice paní Moniku Krčovu a v době její nepřítomnosti paní Lucii Mokrošovou.

13/RO/26/2018

Rada obce

Směrnice Obce Horní Bludovice č. 2/2018 o oběhu účetních dokladů
a vedení účetnictví

bere na vědomí

Směrnici Obce Horní Bludovice č. 2/2018 o oběhu účetních dokladů a vedení účetnictví.

14/RO/26/2018

Rada obce

Vnitřní směrnice Obce Horní Bludovice č. 3/2018 pro provedení
inventarizace majetku a závazků obce

bere na vědomí

Vnitřní směrnici Obce Horní Bludovice č. 3/2018 pro provedení inventarizace majetku a závazků
obce.

15/RO/26/2018

Rada obce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Horní Bludovice, pravidla přidělování plastových pytlů
a sběrných nádob na směsný komunální odpad

bere na vědomí

předložený návrh Obecně závazné vyhlášky obce Horní Bludovice č. 1/2018, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Bludovice, kterou se nahrazuje a ruší
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Horní Bludovice, a předložený návrh pravidel přidělování plastových pytlů
a sběrných nádob na směsný komunální odpad.
Rada obce

doporučuje

zastupitelstvu obce schválit návrh Obecně závazné vyhlášky obce Horní Bludovice č. 1/2018
a návrh pravidel přidělování plastových pytlů sběrných nádob na směsný komunální odpad.
Rada obce

ukládá

předložit návrh Obecně závazné vyhlášky obce Horní Bludovice č. 1/2018 a návrh pravidel
přidělování plastových pytlů sběrných nádob na směsný komunální odpad zastupitelstvu obce k
projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 12.12.2018

16/RO/26/2018
Rada obce

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o místních poplatcích

bere na vědomí

předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2018, o místních poplatcích, kterou se nahrazuje
a ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místních poplatcích.
Rada obce

doporučuje

zastupitelstvu obce schválit návrh Obecně závazné vyhlášky obce Horní Bludovice č. 3/2018.
Rada obce

ukládá

předložit návrh Obecně závazné vyhlášky obce Horní Bludovice č. 3/2018 zastupitelstvu obce
k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 12.12.2018

17/RO/26/2018

Rada obce

Program rozvoje obce Horní Bludovice – monitorovací zpráva,
vč. návrhu na aktualizaci

bere na vědomí

předloženou Monitorovací zprávu za rok 2018, vč. aktualizace Programu rozvoje obce Horní
Bludovice na léta 2017 – 2027, a Úpravy ostatního textu (rok 2018).
Rada obce

doporučuje

zastupitelstvu obce schválit předloženou Monitorovací zprávu za rok 2018, vč. aktualizace
Programu rozvoje obce Horní Bludovice na léta 2017 – 2027, a Úpravy ostatního textu (rok
2018).

Rada obce

ukládá

předložit Monitorovací zprávu za rok 2018, vč. aktualizace Programu rozvoje obce Horní
Bludovice na léta 2017 – 2027, a Úpravy ostatního textu (rok 2018) zastupitelstvu obce
k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 12.12.2018

18/RO/26/2018
Rada obce

ZŠ a MŠ Horní Bludovice – rozhodnutí o poskytnutí dotace

bere na vědomí

rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29.10.2018, č.j. MSMT28534/2018-2, o poskytnutí dotace základní škole k realizaci projektu “Cesta za poznáním 2018 ZŠ a MŠ Horní Bludovice“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010182.

19/RO/26/2018
Rada obce

Odměna ředitelce ZŠ a MŠ Horní Bludovice

schvaluje

odměnu ředitelce Základní školy a Mateřské školy Horní Bludovice, p.o. dle předložené žádosti.

20/RO/26/2018
Rada obce

Stanovisko obce ke stavbě
nesouhlasí

s využitím pozemku parc.č. 323/15 v k.ú. Horní Bludovice k dočasnému uložení sedimentu
a s využitím tohoto pozemku jako přístupu technicky pro stavbu „Revitalizace přírodní památky
Stará řeka“ na pozemcích parc.č. 316/1, 949/2, 951/3, 951/6, 951/5, 315/2, 315/3, 410/2, 951/2,
411, 412/3, vše v k.ú. Horní Bludovice, a na pozemcích parc.č. 879/3, 534/2, 536/1, 879/2, 879/5,
536/3, 536/2 a 534/15, vše v k.ú. Prostřední Bludovice.

21/RO/26/2018

Stanovisko obce ke zvláštnímu užívání místní komunikace

Rada obce

souhlasí

s užitím místní komunikace 39c na pozemku obce parc. č. 853/1, k.ú. Prostřední Bludovice,
pro provádění stavebních prací v rámci stavby „Prostřední Bludovice, NNk + NNv.“

22/RO/26/2018
Rada obce

Žádost

bere na vědomí

žádost o zpevnění břehu potoka kolem nemovitosti – rodinného domu č.p. 6.
Rada obce

ukládá

provést místní šetření za účasti žadatele.
Zodpovídá: starostka
Termín:
31.01.2019

23/RO/26/2018
Rada obce

Dotace Cyklo Týmu Horní Bludovice, z.s.

schvaluje

poskytnutí účelové neinvestiční dotace Cyklo Týmu Horní Bludovice, z.s. na činnost klubu
v roce 2019 ve výši 20.000,- Kč.
Rada obce

ukládá

zpracovat návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Obce Horní
Bludovice.
Zodpovídá: starostka
Termín: 07.01.2019

24/RO/26/2018
Rada obce

Finanční dar

schvaluje

poskytnutí finančního daru Mysliveckému spolku Bukovina na zakoupení darů do tomboly
na ples spolku konaný 12.01.2019 ve výši 3.000,- Kč.

25/RO/26/2018
Rada obce

Finanční dar

schvaluje

poskytnutí finančního daru Honebnímu společenstvu Zálesí na zakoupení darů do tomboly
na ples společenstva konaný 26.01.2019 ve výši 3.000,- Kč.

26/RO/26/2018
Rada obce

Finanční příspěvek sociálně potřebným občanům

schvaluje

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

ukládá

vyrozumět žadatelku o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
30.12.2018

27/RO/26/2018
Rada obce

Finanční příspěvek sociálně potřebným občanům

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku na živobytí – daru sociálně potřebnému občanu panu Bohumilu
Guziurovi ve výši 2.000,- Kč.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
07.01.2019
28/RO/26/2018
Rada obce

Finanční příspěvek

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku na pořízení osobního automobilu pro účely péče o těžce
nemocné dítě panu Milanu Maschke ve výši 5.000,- Kč.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
27.12.2018

29/RO/26/2018
Rada obce

Smlouva o výpůjčce

schvaluje

předložený návrh smlouvy o výpůjčce s panem Bohumilem Olšákem, s paní Mgr. Karlou
Olšákovou a s paní Evou Olšákovou, jako vypůjčiteli, jejímž předmětem je bezplatné užívání
částí pozemků obce parc. č. 682/116, 682/120 a 818, vše v k.ú. Prostřední Bludovice, za účelem
stavby rozšíření vodovodního řadu, a to po dobu realizace stavby.
Rada obce

pověřuje

starostku obce k podpisu návrhu smlouvy.

30/RO/26/2018
Rada obce

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

schvaluje

předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s panem Bohumilem
Olšákem, paní Mgr. Karlou Olšákovou a paní Evou Olšákovou, jako budoucími oprávněnými, a
to za těchto podmínek:

-

-

-

obsah - závazek zřídit služebnost inženýrské sítě – vodovodního řadu, včetně oprav a
údržby, k částem pozemků obce parc. č. 682/116, 682/120 a 818, vše v k.ú. Prostřední
Bludovice, ve prospěch vlastníků vodovodního řadu,
rozsah služebnosti - oprávnění k částem pozemků obce parc. č. 682/116, 682/120 a 818,
vše v k.ú. Prostřední Bludovice, vyměřeným GP po realizaci stavby vodovodního řadu dle
jeho skutečného vedení,
doba uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - bez odkladu po realizaci stavby,
cena - 1.000,- Kč.

Rada obce

pověřuje

starostku obce k podpisu návrhu smlouvy.

Smlouva o zřízení služebnosti

31/RO/26/2018
Rada obce

schvaluje

předložený návrh smlouvy o zřízení služebnosti s paní Vladislavou Bujokovou a panem Mgr.
Robertem Bujokem, jako oprávněnými, a to za těchto podmínek:
- obsah – zřízení a provozování kanalizační přípojky, včetně oprav a údržby, k pozemku
obce parc. č. 876/1, k.ú. Prostřední Bludovice, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č.
41/9, k.ú. Prostřední Bludovice,
- rozsah služebnosti – oprávnění k části pozemku obce parc. č. 876/1, k.ú. Prostřední
Bludovice, vyměřené geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene č. 167962/2018,
- cena – 1.000,- Kč.
Rada obce

pověřuje

starostku obce k podpisu návrhu smlouvy.

32/RO/26/2018
Rada obce

Organizace vydávání zpravodaje obce

bere na vědomí

návrh organizace vydávání zpravodaje obce.
Rada obce

ukládá

předložit návrh organizace vydávání zpravodaje obce na program dalšího jednání rady obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 14.12.2018

33/RO/26/2018

Závěr

V rámci tohoto bodu programu nebylo přijato žádné usnesení.

Ing. Petra Ficková
starostka

Milan Chroboček
místostarosta

