Obec Horní Bludovice
IČ: 002 96 686

sídlem: Horní Bludovice 434
739 37 Horní Bludovice

Usnesení č. 7/2020
ze 7. schůze Rady obce Horní Bludovice
konané dne 3. března 2020

V Horních Bludovicích dne 10. března 2020

Zapsala Monika Krčová, pracovnice Obce

01/RO/07/2020
Rada obce

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

bere na vědomí

konstatování, že jsou přítomni čtyři členové rady obce, která je tímto usnášeníschopná.
Rada obce

určuje

zapisovatelem průběhu 7. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. března 2020
přítomnou paní Moniku Krčovou, pracovnici Obce, a ověřovatelem zápisu ze 7. schůze Rady obce
Horní Bludovice konané dne 3. března 2020 pana Ivana Jakeše.

02/RO/07/2020
Rada obce

Schválení pořadu jednání

schvaluje

tento pořad jednání 7. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. března 2020:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení pořadu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Hodnocení cenových nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování
studie na rekonstrukci bývalé budovy chovatelů
5. Zápis ze schůze Komise pro řešení rozvojových záměrů obce – schůzka dne 02.03.2020
6. Udělení plné moci – DIGIS, spol. s r.o.
7. Oprava hasičského vozidla Tatra 805 – materiál k nákupu
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Horní Bludovice za rok 2019
9. Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce – Český svaz včelařů,
o.s., ZO Sedliště
10. Darovací smlouva – část silničních pozemků parc.č. 530/1 a 530/2, vše v k.ú. Prostřední
Bludovice (Mezilesí)
11. Prominutí plateb spojených s nájmem sálu – MO KSČM Horní Bludovice
12. Stanovisko obce jako vlastníka sousední nemovitosti, pozemku parc.č. 799/3 v k.ú.
Prostřední Bludovice, k záměru stavby „OPZ pro RD Foldyna, Datyňská 334/35,
Havířov-Bludovice“
13. Závěr

03/RO/07/2020
Rada obce

Kontrola plnění usnesení

bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení rady obce č. 6/2020 ze dne 25. února 2020.

04/RO/07/2020

Rada obce

Hodnocení cenových nabídek na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na zpracování studie na rekonstrukci bývalé budovy chovatelů

bere na vědomí

hodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování studie
na rekonstrukci bývalé budovy chovatelů a nabídku pana Ing. Jiřího Novotného, identifikační číslo
706 42 877, sídlem Kopťovo 588, Václavovice, PSČ 739 34, na provedení této veřejné zakázky,
jako nejnižší v porovnání s nabídkami dalších dvou subjektů.
Rada obce

ukládá

vyrozumět oferenty o akceptaci nabídky a předložit návrh příslušné smlouvy radě obce
k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín:
03.04.2020

05/RO/07/2020

Rada obce

Zápis ze schůze Komise pro řešení rozvojových záměrů obce – schůzka
dne 02.03.2020

bere na vědomí

Zápis ze schůze Komise pro řešení rozvojových záměrů obce konané dne 02.03.2020.

06/RO/07/2020
Rada obce

Udělení plné moci – DIGIS, spol. s r.o.

schvaluje

udělení plné moci společnosti DIGIS, spol. s r.o., sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Výstavní
292/13, jako zmocněnci, a to ve věci výdeje dat v elektronické podobě z Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního pro účely plnění smlouvy o dílo uzavřené mezi obcí a zmocněncem.

Rada obce

ukládá

vyrozumět zmocněnce o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 03.04.2020

07/RO/07/2020
Rada obce

Oprava hasičského vozidla Tatra 805 – materiál k nákupu

bere na vědomí

požadavek ze dne 26.02.2020 na objednání materiálu a výroby nového brzdového potrubí pro účely
opravy a kompletace historického hasičského vozu Tatra 805.

08/RO/07/2020

Rada obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Horní Bludovice
za rok 2019

bere na vědomí

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Horní Bludovice za rok 2019 provedeném
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje ve dnech 22.01.2020 -23.01.2020 se závěrem, podle
něhož nebyly v hospodaření obce zjištěny chyby a nedostatky.
Rada obce

ukládá

předložit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Horní Bludovice za rok 2019
Zastupitelstvu obce Horní Bludovice k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 08.04.2020
Rada obce

doporučuje

Zastupitelstvu obce Horní Bludovice schválit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Horní Bludovice za rok 2019.

09/RO/07/2020

Rada obce

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce
– Český svaz včelařů, o.s., ZO Sedliště

schvaluje

předložený návrh Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Obce Horní
Bludovice s Českým svazem včelařů, o.s., okresní výbor Frýdek-Místek, základní organizace
Sedliště, (ZO ČSV Sedliště), sídlem Sedliště 271, 739 36, identifikační číslo 636 99 435, jako
příjemcem, jejímž předmětem je poskytnout příjemci neinvestiční účelově vymezenou dotaci
ve výši 8.000,- Kč ke krytí nákladů souvisejících s činností příjemce, které vzniknou v roce 2020,
dle návrhu, který je přílohou č. 1 zápisu z tohoto jednání rady obce.
Rada obce

ukládá

vyrozumět příjemce o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
03.04.2020

10/RO/07/2020

Rada obce

Darovací smlouva – část silničních pozemků parc.č. 530/1 a 530/2,
vše v k.ú. Prostřední Bludovice (Mezilesí)

bere na vědomí

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. 2
zápisu z tohoto jednání rady obce.
Rada obce

ukládá

předložit návrh darovací smlouvy Zastupitelstvu obce Horní Bludovice k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 08.04.2020
Rada obce

doporučuje

Zastupitelstvu obce Horní Bludovice předložený návrh darovací smlouvy schválit.

Prominutí plateb spojených s nájmem sálu – MO KSČM
Horní Bludovice

11/RO/07/2020

Rada obce

schvaluje

prominutí plateb spojených s nájmem sálu Obecního úřadu Horní Bludovice místní organizaci
KSČM pro účely konání oslavy MDŽ dne 09.03.2020.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 06.03.2020

12/RO/07/2020

Stanovisko obce jako vlastníka sousední nemovitosti, pozemku
parc.č. 799/3 v k.ú. Prostřední Bludovice, k záměru stavby „OPZ
pro RD Foldyna, Datyňská 334/35, Havířov-Bludovice“
souhlasí

Rada obce

jako vlastník sousední nemovitosti, pozemku parc.č. 799/3 v k.ú. Prostřední Bludovice,
se záměrem stavby „OPZ pro RD Foldyna, Datyňská 334/35, Havířov-Bludovice“ na pozemku
parc.č. 986 v k.ú. Bludovice, dle předložené dokumentace pro územní souhlas z data 12/2019.
ukládá

Rada obce

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
24.03.2020

13/RO/07/2020

Závěr

V rámci tohoto bodu programu nebylo přijato žádné usnesení.

Ing. Petra Ficková
starostka

Milan Chroboček
místostarosta

