Obec Horní Bludovice
IČ: 002 96 686

sídlem: Horní Bludovice 434
739 37 Horní Bludovice

Usnesení č. 7/2019
ze 7. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice
konané dne 11. prosince 2019

V Horních Bludovicích dne 19. prosince 2019

Zapsala Monika Krčová, pracovnice Obce

01/ZO/07/2019

Zahájení

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí

zahájení zasedání zastupitelstva obce, konstatování, že zasedání bylo svoláno v souladu s ust.
§ 92 odst. 1 a § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a že je přítomno jedenáct členů zastupitelstva obce, které je tímto
usnášení schopné.

02/ZO/07/2019

Organizační záležitosti
- Zpráva ověřovatelů zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva
obce
- Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- Program zasedání

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí

zprávu ověřovatele zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce konaného dne
02.10.2019.
Zastupitelstvo obce

určuje

zapisovatelem průběhu zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice konaného dne
11. prosince 2019 paní Moniku Krčovou a ověřovateli tohoto zápisu pana Ing. Jana Kohane
a pana Davida Koláře.
Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený program zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice konaného dne
11. prosince 2019.

03/ZO/07/2019

Hospodaření Obce Horní Bludovice k 31.10.2019

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí

předložené hospodaření Obce Horní Bludovice k 31.10.2019.

04/ZO/07/2019

Návrh rozpočtu Obce Horní Bludovice na rok 2020

Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený návrh rozpočtu Obce Horní Bludovice na rok 2020.

05/ZO/07/2019

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Horní Bludovice
na léta 2021 a 2022

Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený střednědobý výhled rozpočtu Obce Horní Bludovice na léta 2021 a 2022.

06/ZO/07/2019

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Horní
Bludovice, p.o. za šk.rok 2018/2019

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí

předloženou Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy, p.o. za školní rok
2018/2019.

07/ZO/07/2019

Příspěvek Základní škole a Mateřské škole Horní Bludovice, p.o.
na rok 2020

Zastupitelstvo obce

schvaluje

příspěvek Základní škole a Mateřské škole Horní Bludovice, příspěvková organizace, na její
provoz a školu v přírodě v roce 2020 v celkové výši 816.960,- Kč.

08/ZO/07/2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Horní Bludovice
za období 2015 - 2019

Zastupitelstvo obce

schvaluje

Zprávu o uplatňování územního plánu Horní Bludovice za období 2015-2019 v souladu
s ustanovením dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 55
odst.1 a přiměřeně § 47 odst.1 až 4 stavebního zákona, a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti v rozsahu přílohy č. 1.

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí

způsob vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek uplatněných při projednání návrhu
Zprávy o uplatňování územního plánu Horní Bludovice za období 2015-2019, v rozsahu
přílohy č. 2.

09/ZO/07/2019

Oprava zřejmé nesprávnosti Územního plánu Horní Bludovice,
úplného znění po změně č. 2

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí

Usnesení odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova, č.j. MMH/97915/2019 ze dne
19.11.2019, o opravě zřejmé nesprávnosti Územního plánu Horní Bludovice, Úplného znění
po změně č. 2.

10/ZO/07/2019

Obecně závazná vyhláška Obce Horní Bludovice č. 4/2019,
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, četnost svozu odpadů, stavební odpad
a biologicky rozložitelné odpady

Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Horní Bludovice č. 4/2019, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Bludovice.
Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený návrh Pravidel přidělování plastových pytlů a sběrných nádob na směsný
komunální odpad, četnost svozu odpadů.
Zastupitelstvo obce

schvaluje

omezení množství stavebního odpadu, které lze odložit ve sběrném dvoře v Těrlicku,
na maximálně 1m3 stavebního odpadu / 1 bytová jednotka, 1 rodinný dům nebo 1 stavba
k rodinné rekreaci / 1 kalendářní rok.

Zastupitelstvo obce

schvaluje

zpoplatnění možnosti využít k odložení biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu
hnědý kontejner z vozu Bonetti, a to částkou za odložení bioodpadu v kompostárně.

11/ZO/07/2019

Obecně závazná vyhláška Obce Horní Bludovice č. 5/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Horní Bludovice č. 5/2019, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

12/ZO/07/2019

Obecně závazná vyhláška Obce Horní Bludovice č. 6/2019,
o nočním klidu

Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Horní Bludovice č. 6/2019, o nočním klidu.

13/ZO/07/2019

Obecně závazná vyhláška Obce Horní Bludovice č. 7/2019,
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce

schvaluje

upravený návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Horní Bludovice č. 7/2019, o místním
poplatku ze psů, s úpravou čl. 4 písm. b) a d), kdy nově bude stanovena sazba místního
poplatku za 2. a dalšího psa téhož držitele ve výši 150,- Kč.

14/ZO/07/2019

Obecně závazná vyhláška Obce Horní Bludovice č. 8/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Horní Bludovice č. 8/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.

15/ZO/07/2019

Rámcová smlouva o spolupráci s Charitou Český Těšín

Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený návrh Rámcové smlouvy o spolupráci s Charitou Český Těšín, identifikační číslo
60337842, místem podnikání Český Těšín, Mírová 1684/8, PSČ 737 01, jako poskytovatelem
terénních sociálních služeb pro potřebné, jejímž předmětem je spolupráce při zajištění
terénních sociálních služeb v obci a závazek obce finančně se spolupodílet na pokrytí
oprávněné provozní ztráty spojené s realizací terénních služeb v obci.

16/ZO/07/2019

Záměr pořízení popelových nádob pro domácnosti na tříděný odpad
(papír, plasty, bioodpad)

Zastupitelstvo obce

schvaluje

záměr pořízení popelových nádob pro domácnosti na tříděný odpad (papír, plasty a bioodpad).
17/ZO/07/2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“

Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený návrh Dodatku č.1 ke smlouvě č.00765/2019/RRC 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 změna některých pojmů spojená se změnou finančního zdroje kotlíkových
dotací.

18/ZO/07/2019

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Havířovsko – linková osobní doprava v obci
pro rok 2020

Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Havířovsko
s Moravskoslezským krajem, sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, identifikační číslo
708 90 692 (dále jen „MSK“), jejímž předmětem je závazek MSK zajistit dopravní obslužnost
veřejnou linkovou dopravou v obci a závazek obce poskytnout MSK finanční příspěvek ve výši
55.955,- Kč ročně. Finanční příspěvek obce se odvíjí od podílu kompenzací všech obcí
zahrnutých do financování dané oblasti a bude po dobu 3 let neměnný, v následujícím období
bude podíl kompenzací všech obcí činit max. 10 % z celkové kompenzace hrazené
Moravskoslezským krajem. Smlouva je uzavírána na dobu určitou 10-ti let.

19/ZO/07/2019

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro rok 2020 z rozpočtu
Obce Horní Bludovice spolku FC Horní Bludovice

Zastupitelstvo obce

schvaluje

poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Obce Horní Bludovice fotbalovému klubu
FC Horní Bludovice na činnost v roce 2020 ve výši 20.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce

pověřuje

Radu obce Horní Bludovice schválením ostatního obsahu smlouvy o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Obce Horní Bludovice s fotbalovým klubem FC Horní Bludovice.

20/ZO/07/2019

Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Horní Bludovice –
parc.č. 110/2 v k.ú. Horní Bludovice (Záguří)

Zastupitelstvo obce

rozhodlo nepořídit

změnu Územního plánu Horní Bludovice v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. c), ust. § 46 odst. 3
a § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, na pozemku parc. č. 110/2 v katastrálním území Horní
Bludovice, jejímž předmětem je požadavek na rozšíření zastavitelných ploch pro bydlení
v rozsahu příloh A a B.
Zastupitelstvo obce

ukládá

vyrozumět žadatele a pořizovatele územního plánu o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 11.01.2020

21/ZO/07/2019

Stanovení termínů konání zasedání Zastupitelstva obce Horní
Bludovice v roce 2020

Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený návrh termínů zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice v roce 2020.

22/ZO/07/2019

Smlouva o budoucí směnné smlouvě s dohodou o zrušení služebnosti
(věcného břemene) – část oplocení hřbitova na soukromých
pozemcích

Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený návrh smlouvy o budoucí směnné smlouvě s dohodou o zrušení služebnosti
(věcného břemene) s Ing. Lenkou Peichlovou, jako budoucím převodcem 2, s Ing. Kamilem
Peichlem, jako budoucím převodcem 3, a manželi Marií a Františkem Pituchovými, jako
oprávněnými z věcného břemene, jejímž předmětem je úprava práv a povinností spojených
s budoucí směnou pozemku obce parc.č. st. 120, zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, o
výměře 739 m2, za části pozemků se hřbitovem parc.č. 741/5, orná půda, o výměře 219 m2, a
parc.č. 745/3, lesní pozemek, o výměře 71 m2, vše v k.ú. Horní Bludovice, úhrada rozdílu
v cenách směňovaných nemovitostí a zrušení věcného břemene užívání bez náhrady zřízeného
k tíži směňovaných částí pozemků parc.č. 741/5 a 745/3, vše v k.ú. Horní Bludovice.

23/ZO/07/2019

Smlouva o budoucí darovací smlouvě a budoucí dohodě o zrušení
služebnosti (věcného břemene) – část pozemní komunikace
na soukromém pozemku

Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě a budoucí dohodě o zrušení služebnosti
(věcného břemene) s Martinem Řehákem jako budoucím dárcem a s Miroslavem Řehákem
jako oprávněným, jejímž předmětem je budoucí darování pozemku s částí pozemní
komunikace parc.č. 715/8 v k.ú. Prostřední Bludovice, který vznikne oddělením z pozemku
parc.č. 715/3, zrušení služebnosti (věcného břemene) užívání k tíži pozemku parc.č. 715/8
v k.ú. Prostřední Bludovice, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 715/3 (předmětu daru
obci), bez náhrady a v celém rozsahu, a závazek obce na své náklady na pozemku parc.č. 715/3
v k.ú. Prostřední Bludovice odstranit část stávajícího oplocení a ovocných dřevin, včetně
pařezů, provést nezbytné terénní úpravy a vybudovat oplocení nové v budoucí hranici pozemků
parc.č. 715/3 a 715/8, vše v k.ú. Prostřední Bludovice, za stanovených podmínek.

24/ZO/07/2019

Zvýšení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného
místostarosty Obce Horní Bludovice

Zastupitelstvo obce

schvaluje

s účinností od 01.01.2020 neuvolněnému členu Zastupitelstva obce Horní Bludovice za výkon
funkce místostarosty měsíční odměnu ve výši 17.814,- Kč.

25/ZO/07/2019

Diskuse

V rámci tohoto bodu programu nebylo přijato žádné usnesení

26/ZO/07/2019

Závěr

V rámci tohoto bodu programu nebylo přijato žádné usnesení

……………………………………….
Ing. Petra Ficková
starostka

……………………………………….
Milan Chroboček
místostarosta

