Obec Horní Bludovice
IČ: 002 96 686

sídlem: Horní Bludovice 434
739 37 Horní Bludovice

Usnesení č. 8/2020
z 8. schůze Rady obce Horní Bludovice
konané dne 10. března 2020

V Horních Bludovicích dne 17. března 2020

Zapsala Monika Krčová, pracovnice Obce

01/RO/08/2020
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 8. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 10. března 2020
přítomnou paní Moniku Krčovou, pracovnici Obce, a ověřovatelem zápisu z 8. schůze Rady obce
Horní Bludovice konané dne 10. března 2020 pana Davida Struminského.

02/RO/08/2020
Rada obce

Schválení pořadu jednání

schvaluje

tento pořad jednání 8. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 10. března 2020:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení pořadu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Směrnice obce Horní Bludovice č. 1/2020 o podmínkách poskytování stravování
5. Vyúčtování smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na území obce
Horní Bludovice za rok 2019 – MHD č. 411
6. Vyúčtování o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na území obce Horní
Bludovice za rok 2019 – linka č. 872 462
7. Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA, z.s.
8. Zrušení rámcové kupní smlouvy a nová rámcová smlouva – Stavebniny DEK a.s.
9. Smlouva o zřízení místa zpětného odběru baterií nebo akumulátorů – REMA Battery s.r.o.
10. Zpracování studie na opravu mostku pro pěší přes řeku Lučinu u č.p. 6 - záměr
11. Zpracování studie na výstavbu chodníků v obci - záměr
12. Nové oplocení na pozemcích parc.č. 113/36 a 113/37, vše v k.ú. Prostřední Bludovice
13. Cenová nabídka – ošetřování trávníku fotbalového hřiště hnojením
14. Žádost o uzavření pachtovní smlouvy – parc.č. 323/15, 871/1, 379/18 vše v k. ú. Horní
Bludovice, a parc.č. 511/3 v k.ú. Prostřední Bludovice
15. Stanovisko obce k záměru stavby „Horní Bludovice č. parc. 572/10, příp NNk“
16. Stanovisko obce k záměru stavby „Novostavba RD v k.ú. Horní Bludovice, parcelní číslo
724/6 – ČOV, úprava polohy vsaku“
17. Oprava účelové komunikace ÚK 40.2, části místní komunikace MK 46.1c, místní
komunikace MK 42c a účelové komunikace ÚK 42.1 - záměr
18. Závěr

03/RO/08/2020
Rada obce

Kontrola plnění usnesení

bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení rady obce č. 7/2020 ze dne 3. března 2020.

04/RO/08/2020

Rada obce

Směrnice obce Horní Bludovice č. 1/2020 o podmínkách poskytování
stravování

schvaluje

s účinností od 01.04.2020 předložený návrh Směrnice obce Horní Bludovice č. 1/2020
o podmínkách poskytování stravování.
Rada obce

schvaluje

s účinností od 01.04.2020 zvýšení prodejní ceny obědů dodávaných občanům obce dle Směrnice
obce Horní Bludovice č. 1/2020 o podmínkách poskytování stravování na částku odpovídající
nákupní ceně těchto obědů.
Rada obce

ukládá

vyrozumět strávníky o zvýšení prodejní ceny obědů a Směrnici obce Horní Bludovice č. 1/2020
o podmínkách poskytování stravování.
Zodpovídá: starostka
Termín:
31.03.2020

05/RO/08/2020

Rada obce

Vyúčtování smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě na území obce Horní Bludovice za rok 2019 – MHD č. 411

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.
Rada obce

ukládá

předložit vyúčtování smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na území obce
za rok 2019 týkající se linky MHD č. 411 Zastupitelstvu obce Horní Bludovice k projednání.

Zodpovídá: starostka
Termín:
08.04.2020
Rada obce

doporučuje

Zastupitelstvu obce Horní Bludovice vzít vyúčtování smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě na území obce za rok 2019 týkající se linky MHD č. 411 na vědomí.

06/RO/08/2020

Rada obce

Vyúčtování smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě na území obce Horní Bludovice za rok 2019 – linka č. 872 462

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.
Rada obce

ukládá

předložit vyúčtování smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na území obce
za rok 2019 týkající se ostatní dopravní obslužnosti obce linkou č. 872 462 Zastupitelstvu obce
Horní Bludovice k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín:
08.04.2020
Rada obce
doporučuje
Zastupitelstvu obce Horní Bludovice vzít vyúčtování smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě na území obce za rok 2019 týkající se ostatní dopravní obslužnosti obce linkou
č. 872 462 na vědomí.

07/RO/08/2020
Rada obce

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA, z.s.

schvaluje

předložený návrh licenční smlouvy o veřejném provozování se společností OSA – Ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., sídlem Praha, Bubeneč, Čs. Armády 20, PSČ 160 56,
identifikační číslo 638 39 997, doručený dne 28.02.2020, jejímž předmětem je poskytnutí licence
k veřejnému provozování hudebních děl z repertoáru OSA formou živého nedivadelního provedení
a ke zpřístupňování děl z repertoáru OOA-S v nehmotné podobě v rámci doprovodného vizuálního
užití při hudebních produkcích - 21. plesu Obce Horní Bludovice obci, za autorskou odměnu

společnosti OSA ve výši 1.275,- Kč bez DPH, dle návrhu, který je přílohou č. 1 zápisu z tohoto
jednání rady obce.
Rada obce

ukládá

vyrozumět společnost OSA, z.s. o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 10.04.2020

08/RO/08/2020

Rada obce

Zrušení rámcové kupní smlouvy a nová rámcová smlouva –
Stavebniny DEK a.s.

bere na vědomí

zrušení rámcové kupní smlouvy č. 49705/2019 se společností Stavebniny DEK a.s. uzavřené dne
24.05.2019.
Rada obce

bere na vědomí

předloženou rámcovou smlouvu č. 57838/2020 se společností Stavebniny DEK a.s., sídlem Praha
10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, identifikační číslo 037 48 600, jako dodavatelem, jejímž
předmětem úprava práv a povinností v souvislosti s budoucím uzavíráním dílčích kupních smluv,
případně smluv o podnikatelském pronájmu, dle návrhu, který je přílohou č. 2 zápisu z tohoto
jednání rady obce.

09/RO/08/2020

Rada obce

Smlouva o zřízení místa zpětného odběru baterií
nebo akumulátorů – REMA Battery, s.r.o.

schvaluje

předložený návrh smlouvy o zřízení místa zpětného odběru baterií nebo akumulátorů, ref.č. MZOBX-V2, se společností REMA Battery, s.r.o., sídlem Praha, Krč, Antala Staška 510/38, identifikační
číslo 289 85 681, jako provozovatelem kolektivního systému, jejímž předmětem je zřízení místa
zpětného odběru baterií v obci za roční úplatu obci 1.000,- Kč, dle návrhu, který je přílohou č. 3
zápisu z tohoto jednání rady obce.
Rada obce

ukládá

vyrozumět společnost REMA Battery, s.r.o. o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
10.04.2020

10/RO/08/2020

Rada obce

Zpracování studie na opravu mostku pro pěší přes řeku Lučinu
u č.p. 6 - záměr

schvaluje

záměr zpracování studie opravy mostku pro pěší přes řeku Lučinu u č.p. 6 v části obce Dědina.
Rada obce

ukládá

zajistit alespoň dvě cenové nabídky na zhotovitele studie.
Zodpovídá: starostka
Termín: 10.04.2020

11/RO/08/2020
Rada obce

Zpracování studie na výstavbu chodníků v obci - záměr

schvaluje

záměr zpracování studie na výstavbu chodníků v obci.
Rada obce

ukládá

zajistit alespoň dvě cenové nabídky na zhotovitele studie.
Zodpovídá: starostka
Termín: 10.04.2020

12/RO/08/2020

Rada obce

Nové oplocení na pozemcích parc.č. 113/36 a 113/37, vše
v k.ú. Prostřední Bludovice

bere na vědomí

informaci o dalším postupu ve věci závazku obce vybudovat nové oplocení na pozemku parc.č.
11336 a 113/37, vše v k.ú. Prostřední Bludovice, a to v souvislosti s plánovanou stavbou chodníku
Záguří – ZŠ Bludovice.
Rada obce

ukládá

zajistit ocenění výstavby oplocení dle směnné smlouvy.
Zodpovídá: starostka
Termín: 10.04.2020

13/RO/08/2020
Rada obce

Cenová nabídka – ošetřování trávníku fotbalového hřiště hnojením

souhlasí

s předloženou cenovou nabídkou společnosti TREE GREEN SILESIA s.r.o., doručenou dne
25.02.2020, na ošetřování fotbalového hřiště hnojením v roce 2020 včetně plánu hnojení.
ukládá

Rada obce

vyrozumět oferenta o akceptaci nabídky.
Zodpovídá: starostka
Termín:
31.03.2020

14/RO/08/2020

Rada obce

Žádost o uzavření pachtovní smlouvy - parc.č. 323/15, 871/1, 379/18 vše
v k.ú.Horní Bludovice, a parc.č. 511/3 v k.ú. Prostřední Bludovice

bere na vědomí

žádost společnosti AGRO - DOMINIK spol. s r.o., doručenou dne 04.03.2020, o uzavření
pachtovní smlouvy, jejímž předmětem je užívání pozemků obce parc.č. 323/15, orná půda,
o výměře 1.822 m2, v k.ú. Horní Bludovice, parc.č. 871/1, orná půda, o výměře 2.820 m2, v k.ú.
Horní Bludovice, parc.č. 511/3, orná půda, o výměře 892 m2, v k.ú. Prostřední Bludovice, a části
pozemku parc.č. 379/18, orná půda, o výměře 293 m2, v k.ú. Horní Bludovice, a to za účelem
pěstování zemědělských plodin pro svou podnikatelskou potřebu.
Rada obce

schvaluje

záměr propachtovat pozemky obce parc.č. 323/15, orná půda, o výměře 1.822 m2, v k.ú. Horní
Bludovice, parc.č. 871/1, orná půda, o výměře 2.820 m2, v k.ú. Horní Bludovice, parc.č. 511/3,
orná půda, o výměře 892 m2, v k.ú. Prostřední Bludovice, a části pozemku parc.č. 379/18, orná
půda, o výměře 293 m2, v k.ú. Horní Bludovice, a to za účelem pěstování zemědělských plodin.
Rada obce

schvaluje

minimální pachtovné za pacht pozemků obce za účelem pěstování zemědělských plodin ve výši
5.000,- Kč/ 1ha.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce a zveřejnit záměr pachtu na úřední desce Obecního úřadu
Horní Bludovice.
Zodpovídá: starostka
Termín:
10.04.2020

15/RO/08/2020

Stanovisko obce k záměru stavby „Horní Bludovice č. parc. 572/10, příp
NNk“
souhlasí

Rada obce

se záměrem stavby zemní přípojky NNk „Horní Bludovice č. parc. 572/10, příp. NNk“
na pozemcích parc.č. 905 a 572/10, oba v k.ú. Horní Bludovice, dle předložené dokumentace DÚR
a DSP z data 01/2020.
ukládá

Rada obce

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
10.04.2020

16/RO/08/2020

Rada obce

Stanovisko obce k záměru stavby „Novostavba RD v k.ú. Horní
Bludovice, parcelní číslo 724/6 – ČOV, úprava polohy vsaku“

souhlasí

se záměrem stavby „Novostavba RD v k.ú. Horní Bludovice, parcelní číslo 724/6 – ČOV, úprava
polohy vsaku“ na pozemku parc.č. 724/6 v k.ú. Horní Bludovice dle předložené dokumentace
pro územní souhlas a ohlášení stavby z data 22/08/2016.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
10.04.2020

17/RO/08/2020

Rada obce

Oprava účelové komunikace ÚK 40.2, části místní komunikace
MK 46.1c, místní komunikace MK 42c a účelové komunikace
ÚK 42.1 - záměr

schvaluje

záměr provedení opravy účelové komunikace ÚK40.2 na pozemcích obce parc.č. 731/1 a 893, vše
v k.ú. Horní Bludovice, na Špluchově, opravy části místní komunikace 46.1c na pozemku obce
parc.č. 843 v k.ú. Prostřední Bludovice v Dědině a opravy místní komunikace 42c a účelové
komunikace ÚK42.1 na pozemcích parc.č. 727/11, 712, 727/10, 715/3, 712 a 715/1, vše v k.ú.
Prostřední Bludovice, na Americe.

Rada obce

bere na vědomí

informaci, že byl osloven projektant za účelem zjištění podmínek provedení oprav uvedených
pozemních komunikací z hlediska stavebního zákona.
Rada obce

ukládá

předložit odpověď projektanta Radě obce Horní Bludovice k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín:
30.04.2020

18/RO/08/2020

Závěr

V rámci tohoto bodu programu nebylo přijato žádné usnesení.

Ing. Petra Ficková
starostka

Milan Chroboček
místostarosta

