Obec Horní Bludovice
IČ: 002 96 686

sídlem: Horní Bludovice 434
739 37 Horní Bludovice

Usnesení č. 4/2019
ze 4. schůze Rady obce Horní Bludovice
konané dne 30. ledna 2019

V Horních Bludovicích dne 30. ledna 2019

Zapsala Monika Krčová, pracovnice Obce

01/RO/04/2019
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 4. schůze rady obce Horní Bludovice konané dne 30. ledna 2019
přítomnou paní Moniku Krčovou, pracovnici Obce, a ověřovatelem zápisu ze 4. schůze rady obce
Horní Bludovice konané dne 30. ledna 2019 pana Davida Struminského.

02/RO/04/2019
Rada obce

Schválení pořadu jednání

schvaluje

pořad jednání ze 4. schůze rady obce Horní Bludovice konané dne 30. ledna 2019.

03/RO/04/2019
Rada obce

Kontrola plnění usnesení

bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení rady obce č. 3/2019 ze dne 22. ledna 2019.

04/RO/04/2019

Rada obce

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“

bere na vědomí

předložený návrh Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ s Moravskoslezským krajem, sídlem Ostrava, 28. října
117, PSČ 702 18, identifikační číslo 708 90 692, jejímž předmětem je závazek obce poskytnout
na spolufinancování výměny kotlů konečných uživatelů částku ve výši 3.000,- Kč/dílčí projekt
konečného uživatele.
Rada obce

doporučuje

zastupitelstvu obce schválit předložený návrh Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“.

Rada obce

ukládá

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

05/RO/04/2019

Rada obce

Podání žádosti o dotaci na obnovu staveb a zařízení dopravní
infrastruktury

bere na vědomí

přípravu podání žádosti o dotaci na obnovu staveb a zařízení dopravní infrastruktury obce Horní
Bludovice v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210C
Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury, vyhlášeného Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR.
Rada obce

doporučuje

zastupitelstvu obce schválit pro opravu místních komunikací souhlas s podáním žádosti o dotaci
na obnovu staveb a zařízení dopravní infrastruktury obce Horní Bludovice v rámci podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210C Podpora obnovy staveb a
zařízení dopravní infrastruktury, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Rada obce

ukládá

předložit podání žádosti o dotaci zastupitelstvu k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 06.02.2019

06/RO/04/2019
Rada obce

Podání žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací

bere na vědomí

přípravu podání žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací obce Horní Bludovice v rámci
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210A Podpora obnovy
místních komunikací, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Rada obce

doporučuje

zastupitelstvu obce schválit pro opravu místních komunikací souhlas s podáním žádosti o dotaci
na obnovu místních komunikací obce Horní Bludovice v rámci podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací,
vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Rada obce

ukládá

předložit podání žádosti o dotaci zastupitelstvu k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 06.02.2019

07/RO/04/2019

Rada obce

Stanovisko společnosti EKO-KOM, a s. k dopisu společnosti REMA
AOS, a.s.

bere na vědomí

předložené stanovisko společnosti EKO-KOM, a.s. k žádosti společnosti REMA AOS, a.s.
o spolupráci pro případ, že by Ministerstvo životního prostředí této společnosti udělilo autorizaci
podle zákona o obalech a tato společnost se stala autorizovanou obalovou společností.

08/RO/04/2019
Rada obce

Finanční příspěvek Společnosti pro ranou péči

neschvaluje

poskytnutí finančního příspěvku na podporu provozu organizace Společnost pro ranou péči,
Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
28.02.2019

09/RO/04/2019
Rada obce

Žádost

bere na vědomí

bližší informace o záměru žadatele využít pozemek obce parc.č. 794/10, k.ú. Prostřední
Bludovice za účelem sečení a sklizně trávy a sena.
Rada obce

ukládá

uvědomit žadatele o podmínkách, za kterých lze pozemek obce parc.č. 794/10, k.ú. Prostřední
Bludovice, přenechat k užívání za účelem sečení a sklizně trávy a sena, požádat žadatele
o stanovisko k podmínkám a předložit stanovisko žadatele radě obce k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 28.02.2019

10/RO/04/2019
Rada obce

Žádost o vyznačení hranice ve vlastnictví obce

bere na vědomí

žádost ze dne 28.01.2019 o vyznačení hranice obecního pozemku parc.č. 940, k.ú. Horní
Bludovice, po kterém vede místní komunikace 20c, v terénu.
Rada obce

ukládá

navrhnout žadatelům možnost majetkoprávního vyřešení vedení obecní místní komunikace
na pozemcích žadatelů v rámci připravované obnovy katastrálního operátu katastrálního území
Horní Bludovice, požádat žadatele o stanovisko k tomuto návrhu a předložit stanovisko žadatelů
radě obce k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 28.02.2019

11/RO/04/2019
Rada obce

Návrh na pořízení změny územního plánu

bere na vědomí

návrh na pořízení změny územního plánu spočívající ve změně využití pozemku parc. č. 45/1
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:
28.02.2019

12/RO/04/2019

Rada obce

Stanovisko obce ke stavbě, stanovisko obce jako vlastníka sousední
nemovitosti

bere na vědomí

žádost o vyjádření stanoviska/souhlasu obce k záměru umístit stavbu „RD parc.č. 48/18 k.ú.
Prostřední Bludovice“ na pozemku parc.č. 48/18 v k.ú. Prostřední Bludovice, a to pro účely
územního a stavebního řízení, spolu se žádostí o vyjádření obce jako vlastníka sousední
nemovitosti, pozemku parc.č. 873/3 v k.ú. Prostřední Bludovice, s umístěním stavby „RD parc.č.
48/18 k.ú. Prostřední Bludovice“ na pozemku parc.č. 48/18 v k.ú. Prostřední Bludovice
Rada obce

ukládá

vyzvat žadatele k doplnění žádosti o projektovou dokumentaci stavby a předložit žádost znovu
k projednání radě obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
28.02.2019

13/RO/04/2019

Rada obce

Stanovisko obce
komunikaci

k připojení

sousední

nemovitosti

na

místní

souhlasí

s připojením sousední nemovitosti – pozemku parc. č. 48/18 v k.ú. Prostřední Bludovice,
na místní komunikaci 16c na pozemku obce parc. č. 873/3 v k.ú. Prostřední Bludovice.
Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku obce parc. č. 873/3 v k.ú. Prostřední Bludovice za účelem
připojení sousední nemovitosti - pozemku parc. č. 48/18 v k.ú. Prostřední Bludovice - na místní
komunikaci 16c na uvedeném pozemku obce.

ukládá

Rada obce

vyrozumět žadatele o stanovisku obce a zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce Obecního
úřadu Horní Bludovice.
Zodpovídá: starostka
Termín:
28.02.2019

14/RO/04/2019

Rada obce

Stanovisko obce
komunikaci

k připojení

sousední

nemovitosti

na

místní

souhlasí

s připojením sousední nemovitosti – pozemku parc. č. 488/26 v k.ú. Horní Bludovice na místní
komunikaci 31c na pozemku obce parc. č. 905 v k.ú. Horní Bludovice.
Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku obce parc. č. 905 v k.ú. Horní Bludovice za účelem připojení
sousední nemovitosti - pozemku parc. č. 488/26 v k.ú. Horní Bludovice - na místní komunikaci
31c na uvedeném pozemku obce.
ukládá

Rada obce

vyrozumět žadatele o stanovisku obce a zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce Obecního
úřadu Horní Bludovice.
Zodpovídá: starostka
Termín:
28.02.2019

15/RO/04/2019

Rada obce

Stanovisko obce
komunikaci

k připojení

sousední

nemovitosti

na

místní

souhlasí

s připojením sousední nemovitosti – pozemků parc. č. 251/158 a parc.č. 251/195, oba v k.ú.
Horní Bludovice, na místní komunikaci 5c na pozemku obce parc. č. 251/160 v k.ú. Horní
Bludovice.
Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku obce parc. č. 251/160 v k.ú. Horní Bludovice, za účelem připojení

sousední nemovitosti – pozemků parc. č. 251/158 a parc.č. 251/195, oba v k.ú. Horní Bludovice,
na místní komunikaci 5c na uvedeném pozemku obce.
ukládá

Rada obce

vyrozumět žadatele o stanovisku obce a zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce Obecního
úřadu Horní Bludovice.
Zodpovídá: starostka
Termín:
28.02.2019

16/RO/04/2019
Rada obce

Stanovisko obce jako vlastníka sousední nemovitosti

souhlasí

jako vlastník sousední nemovitosti, pozemků parc.č. 163/5 a parc.č.863/5, oba v k.ú. Prostřední
Bludovice, s umístěním stavby „ČOV pro rodinný dům pozemek parc.č. 167, 164/1 k.ú.
Prostřední Bludovice“ na pozemku parc.č. 167 a parc.č. 164/1, oba v k.ú. Prostřední Bludovice.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
28.02.2019

17/RO/04/2019
Rada obce

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti

schvaluje

předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a.s., sídlem Děčín, Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, identifikační číslo 247
29 035, jako oprávněným, a to za těchto podmínek:
- obsah – zřízení a provozování podzemního kabelového vedení NN, včetně oprav
a údržby, k pozemku obce parc. č. 696/10, k.ú. Prostřední Bludovice, ve prospěch
oprávněného,
- rozsah služebnosti – oprávnění k části pozemku obce parc. č. 696/10, k.ú. Prostřední
Bludovice, vyměřené geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene
č. 1663-452/2018,
- cena – 5.000,- Kč.

Rada obce

pověřuje

starostku obce k podpisu návrhu smlouvy.
Zodpovídá: starostka
Termín:
28.02.2019

18/RO/04/2019

Závěr

V rámci tohoto bodu programu nebylo přijato žádné usnesení.

Ing. Petra Ficková
starostka

Milan Chroboček
místostarosta

