Obec Horní Bludovice
IČ: 002 96 686

sídlem: Horní Bludovice 434
739 37 Horní Bludovice

Usnesení č. 2/2020
z 2. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice
konané dne 6. května 2020

V Horních Bludovicích dne 13. května 2020

Zapsala Monika Krčová, pracovnice Obce

01/ZO/02/2020

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 třináct členů zastupitelstva obce, které je tímto usnášeníschopné.

02/ZO/02/2020

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

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.02.2020.
Zastupitelstvo obce

určuje

zapisovatelem průběhu zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice konaného dne
6. května 2020 paní Moniku Krčovou a ověřovateli tohoto zápisu paní MUDr. Evu Janíkovou
a pana Jaroslava Kniezka.
Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený program zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice konaného dne
6. května 2020, doplněný o bod, týkající se posunutí termínu následného zasedání Zastupitelstva
obce Horní Bludovice.

03/ZO/02/2020

Hospodaření Obce Horní Bludovice k 31.03.2020

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí

předložené hospodaření Obce Horní Bludovice k 31.03.2020.

04/ZO/02/2020

Účetní závěrka Obce Horní Bludovice za rok 2019

Zastupitelstvo obce

schvaluje

účetní závěrku Obce Horní Bludovice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019. Účetní
závěrka je soustava účetních výkazů: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, Zpráva o
přezkumu hospodaření obce za rok 2019 a Inventarizační zpráva majetku k 31.12.2019

05/ZO/02/2020

Závěrečný účet Obce Horní Bludovice za rok 2019, Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Horní Bludovice
za rok 2019

Zastupitelstvo obce

schvaluje

Závěrečný účet Obce Horní Bludovice za rok 2019.
Zastupitelstvo obce

vyjadřuje souhlas

s celoročním hospodařením Obce Horní Bludovice za rok 2019, a to bez výhrad, (dle §17 odst. 7
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků), společně
se zprávou o provedení přezkumu hospodařením Obce Horní Bludovice za rok 2019.

06/ZO/02/2020

Závěrečný účet za rok 2019, Zpráva o inventarizaci k 31.12.2019,
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, Zápis
kontrolní komise – Dobrovolný svazek obcí Svazek měst a obcí
okresu Karviná (SMOOK)

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí

celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2019 a Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019 bez výhrad (příjmy ve výši
1494,02 tis. Kč, výdaje ve výši 1201,23 tis. Kč a financování ve výši -292,79 tis. Kč).

07/ZO/02/2020

Směrnice č. 2/2020, pro tvorbu a užití prostředků sociálního fondu
Obce Horní Bludovice s názvem „Sociální fond zaměstnanců Obce
Horní Bludovice“

Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený návrh Směrnice č. 2/2020 pro tvorbu a užití prostředků sociálního fondu obce Horní
Bludovice s názvem „Sociální fond zaměstnanců obce Horní Bludovice“.

08/ZO/02/2020

Směrnice č. 3/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Obce Horní Bludovice

Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený návrh Směrnice č. 3/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Horní
Bludovice.

09/ZO/02/2020

Směrnice č. 4/2020, Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce
Horní Bludovice

Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený návrh Směrnice č. 4/2020, Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Horní
Bludovice.

10/ZO/02/2020

Kotlíkové dotace (2. výzva) - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Horní Bludovice

Zastupitelstvo obce

schvaluje

žádost Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace spolu s předloženým návrhem Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Horní Bludovice s Moravskoslezským krajem, sídlem
Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, identifikační číslo 708 90 692, jako příjemcem, jejímž
předmětem je závazek obce poskytnout příjemci do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
dotaci ve výši 18.000,- Kč účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu
Životního prostředí, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/17_067/0005161.
Zastupitelstvo obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 06.06.2020

11/ZO/02/2020

Kotlíkové dotace (3. výzva) - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Horní Bludovice

Zastupitelstvo obce

schvaluje

žádost Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace spolu s předloženým návrhem Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Horní Bludovice s Moravskoslezským krajem, sídlem
Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, identifikační číslo 708 90 692, jako příjemcem, jejímž
předmětem je závazek obce poskytnout příjemci do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
dotaci ve výši 9.000,- Kč účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu
Životního prostředí, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/19_117/0009638.
Zastupitelstvo obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 06.06.2020

12/ZO/02/2020

Vyúčtování smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě na území obce za rok 2019 - MHD

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí

předložené vyúčtování smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na území
obce Horní Bludovice za rok 2019 týkající se linky MHD č. 411 doručené dne 03.03.2020.

13/ZO/02/2020

Vyúčtování smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě na území obce za rok 2019 – ODO

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí

předložené vyúčtování smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na území
obce Horní Bludovice za rok 2019 týkající se ostatní dopravní obslužnosti obce linkou č. 872 462
doručené dne 03.03.2020.

14/ZO/02/2020

Stanovisko obce k zařazení území obce do územní působnosti
MAS Pobeskydí, z.s.

Zastupitelstvo obce

schvaluje

zařazení území obce Horní Bludovice do územní působnosti MAS Pobeskydí na programové
období let 2021 – 2027.
Zastupitelstvo obce

ukládá

vyrozumět MAS Pobeskydí, z.s. o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 06.06.2020

15/ZO/02/2020

Smlouva o bezúplatném převodu majetku – radiostanice pro
JSDH Horní Bludovice

Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku s Českou republikou – Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje, identifikační číslo 708 84 561, sídlem Ostrava,
Zábřeh, Výškovická 40, PSČ 700 30, jako převodcem, jejímž předmětem je bezúplatný převod
2 ks použité vozidlové radiostanice, 4 ks použitých ručních radiostanic 1 ks použitého
vícenásobného nabíječe pro potřeby zabezpečení požární ochrany a integrovaného záchranného
systému na území obce Horní Bludovice a na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím
JSDH Horní Bludovice, do vlastnictví obce, dle návrhu, který je přílohou č. 3 zápisu z tohoto
zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce

ukládá

vyrozumět převodce o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 06.06.2020

16/ZO/02/2020

Darovací smlouva – části pozemků parc.č. 530/1 a 530/2,
oba k.ú. Horní Bludovice, s místní komunikací

Zastupitelstvo obce

schvaluje

předložený návrh darovací smlouvy s paní Marií Balickou, jako dárcem, jejímž předmětem je
bezúplatný převod silničního pozemku parc. č. 530/3, trvalý travní porost, o výměře 114 m2,
vzniklého rozdělením pozemku parc.č. 530/1, v k.ú. Horní Bludovice, a silničního pozemku
parc.č. 530/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 131 m2, vzniklého rozdělením pozemku
parc.č. 530/2, v k.ú. Horní Bludovice, do vlastnictví Obce Horní Bludovice, dle návrhu, který je

přílohou č. 4 zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce

ukládá

vyrozumět dárkyni o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 06.06.2020

17/ZO/02/2020

Rozhodnutí o návrzích na pořízení změny Územního plánu Horní
Bludovice – pozemky parc.č. 534/3, 534/30, 535/1, 535/2, 538/3,
536/1, 538/4, vše v k.ú. Prostřední Bludovice, a parc.č. 488/7
a 236/26, vše v k.,ú. Horní Bludovice

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, v lokalitě č. 1 na pozemcích
parc.č. 534/30, 535/2, 534/3, 535/1, 538/3, 536/1, 538/4 v k. ú. Prostřední Bludovice,
jejímž předmětem je požadavek na rozšíření návrhových ploch pro bydlení v rodinných
domech, v rozsahu příloh A a B/č.1;

-

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,v lokalitě č. 2 na pozemku
parc. č. 488/7 v k.ú. Horní Bludovice, jejímž předmětem je požadavek na rozšíření
návrhových ploch pro bydlení v rodinných domech, v rozsahu příloh A a B/č.2;

-

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,v lokalitě č. 3 na části pozemku
parc. č. 236/26 v k.ú. Horní Bludovice, jejímž předmětem je požadavek na rozšíření
návrhových ploch pro bydlení v rodinných domech, v rozsahu příloh A a B/č.3.

Zastupitelstvo obce

ukládá

vyrozumět žadatele a pořizovatele územního plánu o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 06.06.2020

18/ZO/02/2020

Posun termínu následného zasedání Zastupitelstva obce Horní
Bludovice

Zastupitelstvo obce

souhlasí

se změnou termínu konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice z 10.06.2020
na 24.06.2020.

19/ZO/02/2020

Diskuse

V rámci tohoto bodu programu nebylo přijato žádné usnesení.

20/ZO/02/2020

Závěr

V rámci tohoto bodu programu nebylo přijato žádné usnesení.

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

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

