Obec Horní Bludovice
IČ: 002 96 686

sídlem: Horní Bludovice 434
739 37 Horní Bludovice

Usnesení č. 27/2018
z 27. schůze Rady obce Horní Bludovice
konané dne 14. prosince 2018

V Horních Bludovicích dne 14. prosince 2018

Zapsala Monika Krčová, pracovnice Obce

01/RO/27/2018
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 27. schůze rady obce Horní Bludovice konané dne 14. prosince 2018
přítomnou paní Moniku Krčovou, pracovnici Obce, a ověřovatelem zápisu z 27. schůze rady obce
Horní Bludovice konané dne 14. prosince 2018 pana Ivana Jakeše.

02/RO/27/2018
Rada obce

Schválení pořadu jednání

schvaluje

pořad jednání z 27. schůze rady obce Horní Bludovice konané dne 14. prosince 2018.

03/RO/27/2018
Rada obce

Kontrola plnění usnesení

bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení rady obce č. 26/2018 ze dne 7. prosince 2018.

04/RO/27/2018
Rada obce

ZŠ a MŠ Horní Bludovice – návrh rozpočtu na rok 2019

schvaluje

předložený návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Horní Bludovice, p.o. na rok 2019.

05/RO/27/2018

Rada obce

ZŠ a MŠ Horní Bludovice – střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020
a 2021

schvaluje

předložený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Horní Bludovice, p.o.

na léta 2020 a 2021.

06/RO/27/2018
Rada obce

Sbor pro občanské záležitosti

revokuje

usnesení Rady obce Horní Bludovice č. 07/RO/24/2018 ze dne 23.11.2018 v části, kterou byl
jmenován předsedou Sboru pro občanské záležitosti Ing. Rostislav Šimšálek a členkou této
komise Mgr. Lenka Hartmannová.
Rada obce

jmenuje

předsedou Sboru pro občanské záležitosti Marii Petrovou a členy této komise Ing. Rostislava
Šimšálka, Mgr. Lenku Hartmannovou, Annu Ličkovou, Olgu Santariusovou, Jarušku Stachovou,
Věru Kožušníkovou, Marii Knoppovou a Pavla Tvardka.

07/RO/27/2018
Rada obce

Organizace vydávání zpravodaje obce

zřizuje

s účinností k 01.01.2019 pozici šéfredaktora, pozici redaktora a redakční radu Zpravodaje Obce
Horní Bludovice.
Rada obce

jmenuje

šéfredaktorem Zpravodaje Obce Horní Bludovice paní Mgr. Karlu Maříkovou a redaktorem
Zpravodaje Obce Horní Bludovice paní Moniku Krčovou.
Rada obce

ukládá

předložit jmenování členů redakční rady a dalších redaktorů na program dalšího jednání rady
obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 14.01.2019

08/RO/27/2018
Rada obce

Smlouva o poskytování poradenských služeb

schvaluje

návrh smlouvy o poskytování poradenských služeb se společností Euro Grant Investment s.r.o.,
sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3117/61, PSČ 702 00, identifikační číslo 023 23 028,
jako poradcem, jejímž předmětem je poskytování komplexního poradenství a zpracování žádosti
o podporu včetně všech příloh (povinných a nepovinných) v rámci programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 vyhlášeného Moravskoslezským krajem pro
projekt Obce „Modernizace tělocvičny ZŠ a MŠ v Horních Bludovicích“ ve lhůtě do 02.01.2019,
kompletní administrace projektu v případě přidělení dotačních prostředků a administrace projektu
v době povinné udržitelnosti projektu, za cenu fixní platby ve výši 15.000,- Kč bez DPH
a provizní části odměny po přiznání dotace ve výši 20.000,- Kč bez DPH.
Rada obce

pověřuje

starostku obce k podpisu návrhu smlouvy.

09/RO/27/2018

Rada obce

Dodatek č. 1 k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností
vlastníků vodovodů provozně souvisejících

schvaluje

návrh dodatku č. 1 k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů
provozně souvisejících č. 484/DPS/KA/V/2018/D1 uzavřené dne 12.12.2016, se společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., sídlem Ostrava, 28. října 1235/169, PSČ
709 00, identifikační číslo 451 93 665, jako účastníkem dohody, jejímž předmětem je začlenění
vodovodního řadu pro veřejnou potřebu s názvem „Vodovod v obci Horní Bludovice, lokalita
Amerika“ do výše uvedené dohody.
Rada obce

pověřuje

starostku obce k podpisu návrhu dodatku.

10/RO/27/2018
Rada obce

Záměr obce propachtovat nemovitý majetek

schvaluje

záměr propachtovat nemovitý majetek - vodovodní řad vybudovaný na pozemcích parc. č. 682/9,
682/47, 682/61, 682/67, 682/68, 682/91 a 890/1, v k.ú. Prostřední Bludovice, v místní části
Amerika.
Rada obce

ukládá

zveřejnit záměr na úřední desce obecního úřadu.
Zodpovídá: starostka
Termín:
20.12.2018

11/RO/27/2018
Rada obce

Hornobludovický miniexpress v roce 2019

neschvaluje

objednání licence k Hornobludovickému miniexpresu v roce 2019.
Rada obce

ukládá

vyrozumět POLAR televize Ostrava, s.r.o. o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
20.12.2018

12/RO/27/2018
Rada obce

Sdělení

bere na vědomí

sdělení ze dne 10.12.2018 ve věci přesazení v minulosti nakoupených okrasných dřevin
na pozemek parc.č. 321/6, k.ú. Horní Bludovice, na kterém je v současné době situována obecní
pozemní komunikace.
Rada obce

ukládá

provést šetření na místě za účasti odesílatele sdělení.
Zodpovídá: starostka
Termín:
10.01.2019

13/RO/27/2018

Závěr

V rámci tohoto bodu programu nebylo přijato žádné usnesení.

Ing. Petra Ficková
starostka

Milan Chroboček
místostarosta

