Obec Horní Bludovice
IČ: 002 96 686

sídlem: Horní Bludovice 434
739 37 Horní Bludovice

Usnesení č. 25/2020
z 25. schůze Rady obce Horní Bludovice
konané dne 14. července 2020

V Horních Bludovicích dne 16. července 2020

Zapsala Monika Krčová, pracovnice Obce

01/RO/25/2020
Rada obce

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

bere na vědomí

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

určuje

zapisovatelem průběhu 25. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 14. července 2020
přítomnou paní Moniku Krčovou, pracovnici Obce, a ověřovatelem zápisu z 25. schůze Rady obce
Horní Bludovice konané dne 14. července 2020 pana Davida Koláře.

02/RO/25/2020
Rada obce

Schválení pořadu jednání

schvaluje

tento pořad jednání 25. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 14. července 2020:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení pořadu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Výpověď smlouvy o poskytování služeb - V. Petrová
5. Ořez dřevin v části Kempjany, hodnocení cenových nabídek
6. Stanovisko obce k prodloužení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní
komunikaci a uzavírky - rekonstrukce mostu ev.č. 4733-7 přes potok Bruzovka v obci
Žermanice
7. Projektová dokumentace statického a konstrukčního řešení stavby „Rekonstrukce lávky
přes Lučinu u č.p. 6“
8. Stanovisko obce k záměru stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č
531/1, k.ú. Prostřední Bludovice, včetně staveb zajišťující jeho funkčnost“ na pozemku
obce parc.č. 858 v k.ú. Prostřední Bludovice
9. Stanovisko obce k záměru stavby „Kůlna s retenční nádrží“ na pozemku parc.č 545/1 v
k.ú. Horní Bludovice
10. Stanovisko obce k záměru stavby „Rodinný dům VERONA“ na pozemku parc.č. 488/27
v k.ú. Horní Bludovice, část „Přípojka plynu“, na pozemku obce parc.č. 905 v k.ú. Horní
Bludovice
11. Stanovisko obce k záměru stavby „Účelová komunikace veřejně přístupná v Prostředních
Bludovicích (p.č. 148/1)“ a k záměru stavby „Splašková kanalizace na pozemku p.č. 148/1
v Prostředních Bludovicích“
12. Solární lampy veřejného osvětlení - záměr
13. Závěr

03/RO/25/2020
Rada obce

Kontrola plnění usnesení

bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení rady obce č. 24/2020 ze dne 7. července 2020.

Výpověď smlouvy o poskytování služeb - V. Petrová

04/RO/25/2020

Rada obce

bere na vědomí

výpověď smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 30.06.2016 podanou paní Věroslavou
Petrovou, trvale bytem Horní Bludovice č.p. 596, identifikační číslo 876 73 614, doručenou dne
14.07.2020.
Rada obce

schvaluje

ukončení smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 30.06.2016 s paní Věroslavou Petrovou,
trvale bytem Horní Bludovice č.p. 596, identifikační číslo 876 73 614, ke dni 15.07.2020.
Rada obce

ukládá

vyrozumět paní Petrovou o stanovisku obce a zajistit provádění údržby obecní zeleně u jiného
subjektu.
Zodpovídá: starostka
Termín: 15.08.2020

05/RO/25/2020
Rada obce

Ořez dřevin v části Kempjany, hodnocení cenových nabídek

schvaluje

předloženou cenovou nabídku pana Samuela Mitáče, identifikační číslo 763 37 413, místem
podnikání Havířov, Fibichova 222/11, PSČ 736 01, na ořez dřevin na pozemku obce parc.č. 840/1
v k.ú. Prostřední Bludovice jako nižší v porovnání s nabídkou dalšího subjektu.
Rada obce

schvaluje

předloženou cenovou nabídku pana Samuela Mitáče, identifikační číslo 763 37 413, místem
podnikání Havířov, Fibichova 222/11, PSČ 736 01, na likvidaci dřevní hmoty po ořezu na pozemku
obce parc.č. 840/1 v k.ú. Prostřední Bludovice štěpkováním a nátěr a sanaci dřevin po ořezu.

Rada obce

ukládá

vyrozumět oferenty o akceptaci nabídky.
Zodpovídá: starostka
Termín: 14.08.2020

Stanovisko obce k prodloužení stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemní komunikaci a uzavírky – rekonstrukce mostu ev.č. 4733-7
přes potok Bruzovka v obci Žermanice

06/RO/25/2020

Rada obce

souhlasí

s prodloužením stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a uzavírky v rámci
stavby „Rekonstrukce mostu ev.č. 4733-7 přes potok Bruzovka v obci Žermanice“ z důvodu
narušení prací povodněmi dne 01.06.2020 a 19.06.2020.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 14.08.2020

07/RO/25/2020

Rada obce

Projektová dokumentace statického a konstrukčního řešení stavby
„Rekonstrukce lávky přes Lučinu u č.p. 6“
bere na vědomí

předloženou projektovou dokumentaci statického a konstrukčního řešení stavby „Rekonstrukce
lávky přes Lučinu u č.p. 6“ zpracovanou společností LOstade CZ s.r.o., identifikační číslo
014 27 571, sídlem Ostrava, Na Burni 1497/39.
Rada obce

ukládá

zajistit položkový rozpočet stavby a předložit jej radě obce k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 14.10.2020

08/RO/25/2020

Rada obce

Stanovisko obce k umístění stavby „Novostavba rodinného domu
na pozemku parc.č 531/1, k.ú. Prostřední Bludovice, včetně staveb
zajišťující jeho funkčnost“ na pozemku obce parc.č. 858 v k.ú.
Prostřední Bludovice
bere na vědomí

žádost, doručenou dne 03.07.2020, o vydání stanoviska obce k umístění stavby „Novostavba
rodinného domu na pozemku parc.č 531/1, k.ú. Prostřední Bludovice, včetně staveb zajišťující jeho
funkčnost“ na pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 858 v k.ú. Prostřední Bludovice, dle předložené
projektové dokumentace pro vydání společného povolení zpracované Ing. Robertem Kotáskem
z data 5/2020
Rada obce

ukládá

vyvolat jednání na místě samém za přítomnosti žadatelů a projektanta stavby.
Zodpovídá: starostka
Termín:
14.08.2020

09/RO/25/2020

Rada obce

Stanovisko obce k záměru stavby „Kůlna s retenční nádrží“
na pozemku parc.č 545/1 v k.ú. Horní Bludovice
souhlasí

záměrem stavby „Kůlna s retenční nádrží“ na pozemku parc.č 545/1 v k.ú. Horní Bludovice, dle
předložené projektové dokumentace pro vydání společného souhlasu zpracované Ing. Milošem
Martiníkem.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
14.08.2020

10/RO/25/2020

Rada obce

Stanovisko obce k záměru stavby „Rodinný dům VERONA“
na pozemku parc.č. 488/27 v k.ú. Horní Bludovice, část „Přípojka
plynu“, na pozemku obce parc.č. 905 v k.ú. Horní Bludovice
bere na vědomí

žádost doručenou dne 08.07.2020, o vydání stanoviska obce k záměru stavby „Rodinný dům
VERONA“ na pozemku parc.č. 488/27 v k.ú. Horní Bludovice, část „Přípojka plynu“, na pozemku
obce parc.č. 905 v k.ú. Horní Bludovice, dle předložené projektové dokumentace pro stavební
povolení zpracované Ing. Rostislavem Babkou, z data 1/2020.
Rada obce

ukládá

vyzvat žadatelku k předložení související projektové dokumentace rodinného domu na pozemku
parc.č. 488/27 v k.ú. Horní Bludovice a stavby připojení sousední nemovitosti pozemku parc.č.
488/27 v k.ú. Horní Bludovice na místní komunikaci na pozemku obce parc.č. 905 v k.ú. Horní
Bludovice.
Zodpovídá: starostka
Termín:
14.08.2020

11/RO/25/2020

Rada obce

Stanovisko obce k záměru stavby „Účelová komunikace veřejně
přístupná v Prostředních Bludovicích (p.č. 148/1)“ a k záměru stavby
„Splašková kanalizace na pozemku p.č. 148/1 v Prostředních
Bludovicích“
souhlasí

záměrem stavby „Účelová komunikace veřejně přístupná v Prostředních Bludovicích (p.č. 148/1)“
dle předložené projektové dokumentace pro společného územní rozhodnutí a stavební povolení
zpracované Ing. Stanislavem Vokounem z data 04/2020 a k záměru stavby „Splašková kanalizace
na pozemku p.č. 148/1 v Prostředních Bludovicích“ dle předložené projektové dokumentace
pro společného územní rozhodnutí a stavební povolení zpracované Ing. Romanou Průdkovou
z data 03/2020.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
14.08.2020

Solární lampy veřejného osvětlení - záměr

12/RO/25/2020
Rada obce

schvaluje

záměr pořízení a instalace šesti kusů solárních lamp veřejného osvětlení v obci.
Rada obce

ukládá

ve spolupráci se správcem veřejného osvětlení vytipovat vhodné lokality pro jejich umístění
a následně oslovit alespoň tři subjekty k podání příslušné cenové nabídky.
Zodpovídá: místostarosta
Termín: 14.10.2020

13/RO/25/2020

Závěr

V rámci tohoto bodu programu nebylo přijato žádné usnesení.

Ing. Petra Ficková
starostka

Milan Chroboček
místostarosta

