Obec Horní Bludovice
IČ: 002 96 686

sídlem: Horní Bludovice 434
739 37 Horní Bludovice

Usnesení č. 5/2019
z 5. schůze Rady obce Horní Bludovice
konané dne 6. února 2019

V Horních Bludovicích dne 6. února 2019

Zapsala Monika Krčová, pracovnice Obce

01/RO/05/2019
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 5. schůze rady obce Horní Bludovice konané dne 6. února 2019
přítomnou paní Moniku Krčovou, pracovnici Obce, a ověřovatelem zápisu z 5. schůze rady obce
Horní Bludovice konané dne 6. února 2019 pana Ivana Jakeše.

02/RO/05/2019
Rada obce

Schválení pořadu jednání

schvaluje

pořad jednání z 5. schůze rady obce Horní Bludovice konané dne 6. února 2019.

03/RO/05/2019
Rada obce

Kontrola plnění usnesení

bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení rady obce č. 4/2019 ze dne 30. ledna 2019.

04/RO/05/2019
Rada obce

Posouzení obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2018

bere na vědomí

posouzení právního předpisu obce provedené odborem správy, dozoru a kontroly Ministerstva
vnitra ČR, a to obecně závazné vyhlášky 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.

Rada obce

ukládá

zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Horní Bludovice, zohledňující doporučení Ministerstva vnitra ČR.
Zodpovídá: starostka
Termín: 30.06.2019

05/RO/05/2019

Rada obce

Platový výměr ředitelky Základní školy a Mateřské školy Horní
Bludovice, p.o

schvaluje

předložený platový výměr ředitelky Základní školy a Mateřské školy, p.o. účinný od 01.01.2019.
Rada obce

ukládá

vyrozumět ředitelku o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 06.03.2019

06/RO/05/2019

Rada obce

Stanovisko obce ke stavbě, stanovisko obce jako vlastníka sousední
nemovitosti

souhlasí

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

souhlasí

jako vlastník 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

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 06.03.2019

07/RO/05/2019
Rada obce

Stanovisko obce ke stavbě

souhlasí

s vedením příjezdové komunikace k budoucímu rodinnému domu na pozemku parc.č. 329/14
v k.ú. Horní Bludovice přes chodník v majetku obce umístěný na pozemku parc.č. 928 v k.ú.
Horní Bludovice dle předložené projektové dokumentace z data 02/2019.
Rada obce

ukládá

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

08/RO/05/2019
Rada obce

Smlouva o výpůjčce

schvaluje

předložený návrh smlouvy o výpůjčce s panem Liborem Adamcem, jako vypůjčitelem, jejímž
předmětem je bezplatné užívání části pozemků obce parc.č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice a
parc.č. 871/1 v k.ú. Prostřední Bludovice, za účelem stavby připojení sousední nemovitosti,
pozemku parc.č. 251/212 v k.ú. Horní Bludovice, k místní komunikaci 1b na pozemku parc.č.
922/1 v k.ú. Horní Bludovice, stavby vodovodní přípojky na pozemcích parc.č. 251/212 a 922/1,
oba v k.ú. Horní Bludovice, a parc.č. 871/1 a 63/40, oba v k.ú. Prostřední Bludovice, a stavby
kanalizační přípojky na pozemcích parc.č. 251/212 a 922/1 v k.ú. Horní Bludovice, a to po dobu
realizace staveb.

Rada obce

ukládá

vyrozumět vypůjčitele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 06.03.2019

09/RO/05/2019
Rada obce

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

schvaluje

předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s panem Liborem Adamcem,
jako budoucím oprávněným, a to za těchto podmínek:
- obsah - závazek zřídit služebnost umístění a užívání stavby připojení sousední
nemovitosti, pozemku parc.č. 251/212 v k.ú. Horní Bludovice, k místní komunikaci 1b
na pozemku parc.č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice, stavby vodovodní přípojky na pozemku
parc.č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice a parc.č. 871/1 v k.ú. Prostřední Bludovice a stavby
kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice, včetně práva
oprav a údržby uvedených staveb, k částem pozemků obce parc.č. 922/1 v k.ú. Horní
Bludovice a parc.č. 871/1 v k.ú. Prostřední Bludovice, ve prospěch budoucího
oprávněného,
- rozsah služebnosti - oprávnění k částem pozemků obce parc. č. 922/1 v k.ú. Horní
Bludovice a parc.č. 871/1 v k.ú. Prostřední Bludovice, vyměřeným GP po realizaci staveb
sjezdu, vodovodní a kanalizační přípojky dle jejich skutečného umístění,
- doba uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - bez odkladu po realizaci stavby,
- cena - 3.000,- Kč.
Rada obce

ukládá

vyrozumět budoucího oprávněného o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 06.03.2019

10/RO/05/2019

Závěr

V rámci tohoto bodu programu nebylo přijato žádné usnesení.

Ing. Petra Ficková
starostka

Milan Chroboček
místostarosta

