Obec Horní Bludovice
IČ: 002 96 686

sídlem: Horní Bludovice 434
739 37 Horní Bludovice

Usnesení č. 29/2020
z 29. schůze Rady obce Horní Bludovice
konané dne 1. září 2020

V Horních Bludovicích dne 7. září 2020

Zapsala Monika Krčová, pracovnice Obce

01/RO/29/2020
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 29. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 1. září 2020 přítomnou
paní Moniku Krčovou, pracovnici Obce, a ověřovatelem zápisu z 29. schůze Rady obce Horní
Bludovice konané dne 1. září 2020 pana Davida Struminského.

02/RO/29/2020
Rada obce

Schválení pořadu jednání

schvaluje

tento pořad jednání 29. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 1. září 2020:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení pořadu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Rozpočtové opatření č. 6/2020
5. Smlouva o zprostředkování a správě pojištění, udělení plné moci – RENOMIA, a.s.
6. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 680/2 v k.ú. Prostřední Bludovice do vlastnictví obce
7. Závěrečný účet za rok 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MŽTP a
Protokol o provedení veřejnosprávní kontroly DSO MŽTP za rok 2019
8. Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě – pacht části pozemku obce parc.č. 99/15 v k.ú.
Prostřední Bludovice (Dědina)
9. Žádost o přijetí obecně závazné vyhlášky omezující spalování suchého rostlinného
materiálu
10. Jmenování členů do školské rady Základní školy a Mateřské školy Horní Bludovice, p.o.
za zřizovatele
11. Meziroční srovnání naplnění příjmů a výdajů rozpočtu obce Horní Bludovice
k 30.06.2020
12. Nabídka spolupráce - bikesharing
13. Stanovisko obce k záměru stavby „Horní Bludovice č. parc. 280/10, příp. NNk“,
stanovisko obce k umístění stavby na pozemku obce parc.č. 280/8 v k.ú. Horní Bludovice
14. Stanovisko obce jako vlastníka sousední nemovitosti, pozemku parc.č. 905 v k.ú. Horní
Bludovice, k záměru stavby „Rodinný dům Verona – novostavba“
15. Stanovisko obce k připojení sousední nemovitosti 488/27 v k.ú. Horní Bludovice na
místní komunikaci 31c

16. Stanovisko obce k umístění stavby na pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 905 v k.ú.
Horní Bludovice, stanovisko obce ke zvláštnímu užívání místní komunikace 31c –
plynovodní přípojka
17. Stanovisko obce k záměru stavby „Novostavba vodovodní přípojky pro p.č. 99/40 v k.ú.
Prostřední Bludovice“
18. Smlouva o výpůjčce – připojení sousední nemovitosti parc.č. 68/5 v k.ú. Horní Bludovice
k účelové komunikaci, vodovodní přípojka
19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – připojení sousední nemovitosti parc.č.
68/5 v k.ú. Horní Bludovice k účelové komunikaci, vodovodní přípojka
20. Závěr

03/RO/29/2020
Rada obce

Kontrola plnění usnesení

bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení rady obce č. 28/2020 ze dne 18. srpna 2020.

04/RO/ 29/2020
Rada obce

Rozpočtové opatření č. 6/2020

schvaluje

předložené rozpočtové opatření č. 6/2020.

05/RO/29/2020

Rada obce

Smlouva o zprostředkování a správě pojištění, udělení plné moci –
RENOMIA, a.s.

schvaluje

předložený návrh smlouvy o zprostředkování a správě pojištění se společností RENOMIA, a. s.,
sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 639 00, identifikační číslo 483 91 301, jako makléřem, jejímž
předmětem je zdarma poskytovat služby v oblasti zprostředkování pojištění, včetně poskytování
doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení pojistných smluv a zajistit správu
zprostředkovaných nebo makléři do správy předaných pojistných smluv ve prospěch obce, a to na
dobu jednoho roku s automatickým prodlužováním o další rok, dle návrhu, který je přílohou č. 1
zápisu z této rady obce.

Rada obce

schvaluje

udělení plné moci společnosti RENOMIA, a.s. sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 639 00,
identifikační číslo 483 91 301, zastoupené ředitelem pobočky panem Ing. Václavem Koblihou,
jako zmocněnci, a to k zastupování obce za účelem zpracování nabídky pojištění, zprostředkování
sjednání, rozšíření, případně přepracování pojistných smluv mezi zmocnitelem a pojišťovnou,
k zastoupení zmocnitele při řešení jeho škodných a pojistných událostí a k dalšímu veškerému
styku s pojišťovnou, bez oprávnění podepisovat pojistné smlouvy za zmocnitele
Rada obce

ukládá

vyrozumět společnost RENOMIA, a.s. o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 01.10.2020

06/RO/29/2020

Rada obce

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 680/2 v k.ú. Prostřední Bludovice
do vlastnictví obce

bere na vědomí

nabídku společnosti Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko
Karviná, identifikační číslo 000 95 711, sídlem Karviná, Bohumínská 1877/4, bezúplatného
převodu pozemku parc.č. 680/2, orná půda, o výměře 472 m2, k.ú. Prostřední Bludovice,
do vlastnictví obce.
Rada obce

ukládá

předložit nabídku společnosti Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
středisko Karviná, identifikační číslo 000 95 711, sídlem Karviná, Bohumínská 1877/4,
bezúplatného převodu pozemku parc.č. 680/2, orná půda, o výměře 472 m2, k.ú. Prostřední
Bludovice, do vlastnictví obce Zastupitelstvu obce Horní Bludovice k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 09.09.2020
Rada obce

doporučuje

Zastupitelstvu obce Horní Bludovice schválit nabídku společnosti Správa silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Karviná, identifikační číslo
000 95 711, sídlem Karviná, Bohumínská 1877/4, bezúplatného převodu pozemku parc.č. 680/2,
orná půda, o výměře 472 m2, k.ú. Prostřední Bludovice, do vlastnictví obce.

07/RO/29/2020

Rada obce

Závěrečný účet za rok 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO MŽTP a Protokol o provedení veřejnosprávní
kontroly DSO MŽTP za rok 2019

bere na vědomí

Závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2019 společně se Zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
za rok 2019 a Protokol o provedení veřejnosprávní kontroly DSO MŽTP za rok 2019.
Rada obce

ukládá

předložit Závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2019 společně
se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické
přehrady za rok 2019 a Protokol o provedení veřejnosprávní kontroly DSO MŽTP za rok 2019
Zastupitelstvu obce Horní Bludovice k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 09.09.2020
Rada obce
doporučuje
Zastupitelstvu obce Horní Bludovice vzít Závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické
přehrady za rok 2019 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion
Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2019 na vědomí bez výhrad a vzít na vědomí Protokol
o provedení veřejnosprávní kontroly DSO MŽTP za rok 2019..

08/RO/29/2020

Rada obce

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě – pacht části pozemku obce
parc.č. 99/15 v k.ú. Prostřední Bludovice (Dědina)

schvaluje

předložený návrh dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě s panem Ing. Marcelem Pilipem, MBA, jako
pachtýřem, jehož předmětem je prodloužení doby pachtu 500 m2 obecního pozemku parc.č. 99/15
v k.ú. Prostřední Bludovice pro účely pěstování zemědělských plodin pro vlastní potřebu na dobu
určitou od 01.10.2020 do 30.09.2021, dle návrhu, který je přílohou č. 2 zápisu z této rady obce.
Rada obce

ukládá

vyrozumět pachtýře o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
29.09.2020

09/RO/29/2020

Rada obce

Žádost o přijetí obecně závazné vyhlášky omezující spalování suchého
rostlinného materiálu

bere na vědomí

podněty k vydání obecně závazné vyhlášky obce zakazující spalování suchého rostlinného
materiálu v obci ze dne 13.08.2020 a 17.08.2020.
Rada obce

ukládá

předložit podněty k vydání obecně závazné vyhlášky obce zakazující spalování suchého
rostlinného materiálu v obci ze dne 13.08.2020 a 17.08.2020 Zastupitelstvu obce Horní Bludovice
k projednání.
Zodpovídá: starostka
Termín: 09.09.2020
Rada obce
nedoporučuje
Zastupitelstvu obce Horní Bludovice vydat obecně závaznou vyhlášku zakazující či omezující
pálení suchého rostlinného materiálu.

10/RO/29/2020

Rada obce

Jmenování členů do školské rady Základní školy a Mateřské školy
Horní Bludovice, p.o. za zřizovatele

jmenuje

pana Ing. Marcela Pilipa, MBA, pana Davida Koláře a pana Ing. Romana Nytru členy školské rady
Základní školy a Mateřské školy Horní Bludovice, p.o. za zřizovatele této školy.
Rada obce

ukládá

vyrozumět předsedkyni školské rady a nově jmenované členy školské rady o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 01.10.2020

11/RO/29/2020

Rada obce

Meziroční srovnání naplnění příjmů a výdajů rozpočtu obce Horní
Bludovice k 30.06.2020

bere na vědomí

meziroční srovnání naplnění příjmů a výdajů rozpočtu obce Horní Bludovice k 30.06.2020
s meziročním propadem příjmů obce na sdílených daních ve výši 1.273.533,06 Kč.

Nabídka spolupráce - bikesharing

12/RO/29/2020
Rada obce

bere na vědomí

bližší informace Statutárního města Havířov ve věci služby sdílených kol, tzv. Bikesharing,
pro území obce.

Stanovisko obce k záměru stavby „Horní Bludovice č. parc. 280/10,
příp. NNk“, stanovisko obce k umístění stavby na pozemku obce
parc.č. 280/8 v k.ú. Horní Bludovice

13/RO/29/2020

Rada obce

souhlasí

se záměrem stavby „Horní Bludovice č.parc. 280/10, příp. NNk“ na pozemku parc.č. 280/8 v k.ú.
Horní Bludovice ve vlastnictví obce a na pozemku parc.č. 280/10 v k.ú. Horní Bludovice
dle předložené dokumentace DÚS z data 4/2020.
Rada obce

souhlasí

s umístěním a uložením přípojky NNk v pozemku obce parc. č. 280/8 v k.ú. Horní Bludovice,
překopem za podmínek, které jsou přílohou č. 3 zápisu z této rady obce.
Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku obce parc. č. 280/8 v k.ú. Horní Bludovice, za účelem zřízení
přípojky NNk.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce a zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce Obecního úřadu
Horní Bludovice.
Zodpovídá: starostka
Termín:
01.10.2020

14/RO/29/2020

Rada obce

Stanovisko obce jako vlastníka sousední nemovitosti, pozemku
parc.č. 905 v k.ú. Horní Bludovice, k záměru stavby „Rodinný dům
Verona – novostavba“

souhlasí

jako vlastník pozemku parc. č. 905 v k.ú. Horní Bludovice se záměrem stavby „Rodinný dům
Verona - novostavba“ na pozemku parc. č. 488/27 v k.ú. Horní Bludovice dle předložené
dokumentace pro stavební řízení z data 2020.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín:
01.10.2020

15/RO/29/2020

Rada obce

Stanovisko obce k připojení sousední nemovitosti 488/27 v k.ú. Horní
Bludovice na místní komunikaci 31c

souhlasí

s připojením sousední nemovitosti – pozemku parc.č. 488/27 v k.ú. Horní Bludovice, k místní
komunikaci 31c na pozemku obce parc.č. 905 v k.ú. Horní Bludovice, dle předložené dokumentace
z data 07/2020.
Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku obce parc. č. 905 v k.ú. Horní Bludovice, za účelem připojení
sousední nemovitosti – pozemku parc.č. 488/27 v k.ú. Horní Bludovice, k místní komunikaci
na uvedeném pozemku obce.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce a zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce Obecního úřadu
Horní Bludovice.
Zodpovídá: starostka
Termín: 01.10.2020

16/RO/29/2020

Rada obce

Stanovisko obce k umístění stavby na pozemku ve vlastnictví obce
parc.č. 905 v k.ú. Horní Bludovice, stanovisko obce ke zvláštnímu
užívání místní komunikace 31c – plynovodní přípojka

souhlasí

s umístěním a uložením plynovodní přípojky v pozemku obce parc. č. 905 v k.ú. Horní Bludovice
protlakem pod místní komunikací 12c nacházející se na pozemku parc.č. 905 v k.ú. Horní
Bludovice.
Rada obce

souhlasí

se zvláštním užitím místní komunikace 31c dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona o
pozemních komunikacích spočívajícím v umístění plynovodní přípojky k budoucímu rodinnému
domu na pozemku parc.č. 488/27 v k.ú. Horní Bludovice, v silničním pozemku obce parc.č. 905
v k.ú. Horní Bludovice protlakem pod místní komunikací 31c.
Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku obce parc.č. 905 v k.ú. Horní Bludovice, za účelem uložení
plynovodní přípojky k budoucímu rodinnému domu na pozemku parc.č. 488/27 v k.ú. Horní
Bludovice.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce a zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce Obecního úřadu
Horní Bludovice.
Zodpovídá: starostka
Termín: 01.10.2020

17/RO/29/2020

Rada obce

Stanovisko obce k záměru stavby „Novostavba vodovodní přípojky
pro p.č. 99/40 v k.ú. Prostřední Bludovice“
souhlasí

se záměrem stavby „Novostavba vodovodní přípojky pro p.č. 99/40 v k.ú. Prostřední Bludovice“
na pozemcích parc.č. 871/1, 99/41 a 99/40, vše v k.ú. Prostřední Bludovice dle předložené
dokumentace pro vydání územního souhlasu z data 22.07.2020.

Rada obce

souhlasí

s umístěním a uložením vodovodní přípojky v pozemku obce parc. č. 99/41 v k.ú. Prostřední
Bludovice, protlakem za podmínek, které jsou přílohou č. 4 zápisu z této rady obce.
Rada obce

schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku obce parc. č. 99/41 v k.ú. Prostřední Bludovice za účelem zřízení
vodovodní přípojky.
Rada obce

ukládá

vyrozumět žadatele o stanovisku obce a zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce Obecního úřadu
Horní Bludovice.
Zodpovídá: starostka
Termín: 12.06.2020

18/RO/29/2020

Rada obce

Smlouva o výpůjčce – připojení sousední nemovitosti parc.č. 68/5
v k.ú. Horní Bludovice k účelové komunikaci, vodovodní přípojka

schvaluje

předložený návrh smlouvy o výpůjčce s panem Romanem Matusikem, jako vypůjčitelem, jejímž
předmětem je bezplatné užívání části pozemku obce parc.č. 68/37 v k.ú. Horní Bludovice
za účelem stavby vodovodní přípojky pro nový rodinný dům na pozemku parc.č. 68/5 v k.ú. Horní
Bludovice a při realizaci stavby připojení sousední nemovitosti, pozemku parc.č. 68/5 v k.ú. Horní
Bludovice, k účelové komunikaci na pozemku parc.č. 68/37 v k.ú. Horní Bludovice, dle návrhu,
který je přílohou č. 5 zápisu z této rady obce.
Rada obce

ukládá

vyrozumět vypůjčitele o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 16.07.2020

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – připojení sousední
nemovitosti parc.č. 68/5 v k.ú. Horní Bludovice k účelové komunikaci,
vodovodní přípojka

19/RO/29/2020

Rada obce

schvaluje

předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti panem Romanem Matusikem,
jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je úprava práv a povinností s budoucím zřízení
služebnosti k pozemku obce parc.č. 68/37 v k.ú. Horní Bludovice v souvislosti se stavbou
vodovodní přípojky pro nový rodinný dům na pozemku parc.č. 68/5 v k.ú. Horní Bludovice a se
stavbou připojení sousední nemovitosti pozemku parc.č. 68/5 v k.ú. Horní Bludovice na účelovou
komunikaci na pozemku obce parc. č. 68/37 v k.ú. Horní Bludovice, dle návrhu, který je přílohou
č. 6 zápisu z této rady obce.
Rada obce

ukládá

vyrozumět budoucího oprávněného o stanovisku obce.
Zodpovídá: starostka
Termín: 01.10.2020

20/RO/29/2020

Závěr

V rámci tohoto bodu programu nebylo přijato žádné usnesení.

Ing. Petra Ficková
starostka

Milan Chroboček
místostarosta

