19. 11. 2018

RO 1
VÝTAH z USNESENÍ
z 1. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne
19. 11. 2018 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice.
Přítomní:
Hosté:
Omluveni:

Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová, p. Marcela Košáková, Mgr. Jakub Kolenko,
Ing. Petr Baránek, Mgr. Ing. Jindřich Hudeček,
p. Jiří Olšák, Ing. Jarmila Thomasová, p. Jarmila Konečná,

a) zřídila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) 9- ti člennou Komisi výstavby a životního prostředí Rady obce
Ludgeřovice (KVaŽP) v tomto složení: Ing. Marek Nawrath, Ing. Přemysl Váňa,
p. Richard Janoš, Ing. Michal Halenka, Ing. Erich Havlík, Ing. Jakub Martinek,
Ing. Eduard Kučera, Ing. Ondřej Klučka, a p. Jindřich Gajdečka.
b) jmenovala v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích Ing. Marka Nawratha předsedou Komise výstavby a životního prostředí Rady
obce Ludgeřovice.
c) uložila předsedovi Komise výstavby a životního prostředí Rady obce Ludgeřovice
vypracovat jednací řád komise a plán práce komise na r. 2019 a předložit tyto
dokumenty k projednání na 3. schůzi RO, která se uskuteční dne 17. 12. 2018.
d) stanovila, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) s účinností od 19. 11. 2018 odměnu
- předsedovi Komise výstavby a životního prostředí Rady obce Ludgeřovice, který není
členem zastupitelstva obce,
- členům Komise výstavby a životního prostředí Rady obce Ludgeřovice, kteří nejsou
členy zastupitelstva obce.

a) zřídila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) 13 - ti člennou Komisi pro kulturu, sport a sociální věci Rady
obce Ludgeřovice (KKSaSV) v tomto složení: p. Monika Kolenková, p. Radek Dvořák,
Bc. Marek Schneider, p. Pavla Hudeczková, Mgr. Markéta Haburová, p. Yvona
Majerová, p. Anežka Robenková, p. Eva Vojevodová, p. Tomáš Bielan, p. Martin
Popek, p. Filip Talaczek, p. Jiří Vjačka a Ing. Alena Janošová.
b) jmenovala v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích p. Moniku Kolenkovou předsedkyní Komise pro kulturu, sport a sociální věci
Rady obce Ludgeřovice.
c) uložila předsedkyni Komise pro kulturu, sport a sociální věci Rady obce Ludgeřovice
vypracovat jednací řád komise a plán práce komise na r. 2019 a předložit tyto
dokumenty k projednání na 3. schůzi RO, která se uskuteční dne 17. 12. 2018.
d) stanovila, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) s účinností od 19. 12. 2018 odměnu
- předsedkyni Komise pro kulturu, sport a sociální věci Rady Ludgeřovice, která není
členkou zastupitelstva obce,
- členům Komise pro kulturu sport a sociální věci Rady obce Ludgeřovice, kteří nejsou
členy zastupitelstva obce.
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a) zřídila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích s vazbou na ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách zvláštní
orgán obce - Povodňovou a havarijní komisi (Skupina pro mimořádné události) obce
Ludgeřovice v tomto složení: Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová,
Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, Ing. Patrik Lange, p. Josef Balgar, Ing. Přemysl Váňa,
p. Radek Jaroš, p. František Škrobánek, p. Jan Slivka ml. a Mgr. et Mgr. Zdeněk Uher.
Zapisovatelkou komise RO jmenovala zaměstnankyni OÚ p. Jarmilu Konečnou.
b) vzala na vědomí, že v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o
vodách (vodní zákon), je předsedou Povodňové a havarijní komise (Skupina pro
mimořádné události) obce Ludgeřovice, starosta obce.

a) rozhodla, v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, že
právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak mají
též i místostarostka obce, člen Zastupitelstva obce Ludgeřovice Ing. Přemysl Havlík a
tajemník OÚ Ludgeřovice.
b) rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
s vazbou na ustanovení § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení, pověřit k přijímání prohlášení o uzavření manželství člena
Zastupitelstva obce Ludgeřovice Ing. Přemysla Havlíka.

- stanovila úkoly místostarostce obce Ing. Aleně Janošové na dobu výkonu funkce, a to
ve znění návrhu, zpracovaného a předloženého starostou obce. Předmětný návrh je
přílohou č. 1 tohoto usnesení.

- rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o spolupráci na pilotním projektu s názvem
„Zhodnocení účinnosti sběru skla do tašek při souběžném sběru papíru a plastu do
individuální sběrné sítě v systému odděleného sběru vybraných složek komunálních a
obalových odpadů v obci Ludgeřovice“. RO zmocnila starostu obce k podpisu
předmětné Smlouvy ve znění návrhu, předloženého k projednání.
a) rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti území obce Ludgeřovice městskou hromadnou dopravou
společností Dopravní podnik Ostrava a.s., a to mezi Statutárním městem Ostrava, sídlem
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava (příjemce dotace) a Obcí Ludgeřovice
(poskytovatel). RO zmocnila starostu obce k podpisu Smlouvy ve znění návrhu,
předloženého k projednání.
b) rozhodla o uzavření Dodatku č. 13 ke Smlouvě o závazku veřejné služby, uzavřené
v r. 2009 mezi Obcí Ludgeřovice (objednatel), obchodní společností ARRIVA
MORAVA, a.s. se sídlem Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
(dopravce) a Koordinátorem ODIS s.r.o. se sídlem Na Hradbách 1440/16, Ostrava –
Moravská Ostrava (koordinátor). Předmětem Dodatku je stanovení rozsahu celkové
dopravní obslužnosti a dopravní obslužnosti nad rámec kraje, jízdní řády a stanovení
prokazatelné ztráty z dopravní obslužnosti obce dopravcem na území obce Ludgeřovice
za období od 9. 12. 2018 do 31. 12. 2018. RO zmocnila starostu obce k podpisu
předmětného dodatku ve znění, navrženém k projednání.
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a) schválila záměr vypůjčit v objektu č. p. 1442 - Společenský dům na Vrablovci –
společenskou místnost, WC – páni a dámy a kuchyňku v přízemí za účelem konání
cvičení žen každé pondělí od 7. 1. 2019 do 16. 12. 2019, kromě letních prázdnin a
státních svátků, v době od 18:30 do 20:30 hod.RO uložila tajemníkovi OÚ, aby
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
zabezpečil zveřejnění předmětného záměru po dobu nejméně 15 dnů před projednání
v RO na úřední desce OÚ a způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
b) schválila záměr vypůjčit v objektu č. p. 1442 - Společenský dům na Vrablovci
společenskou místnost, WC – páni a dámy a kuchyňku v přízemí za účelem konání akcí
v těchto termínech:
- úterý 8. 1. 2019, 22. 1. 2019, 12. 2. 2019, 26. 2. 2019 v době od 13:30-19:00 hod.
- úterý 12. 3. 2018, 26. 3. 2019, 9. 4. 2019, 23. 4. 2019, 7. 5. 2019, 4. 6. 2019,
18. 6. 2019, 3. 9. 2019, 17. 9. 2019, 1. 10. 2019, 15. 10. 2019, 29. 10. 2019,
12. 11. 2019, 26. 11. 2019, 10. 12. 2019 v době od 14:30-20:00 hod.
- pátek 19. 7. 2019 v době od 13:30 - 22:00 hod.
RO uložila tajemníkovi OÚ, aby v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zabezpečil zveřejnění předmětného záměru
po dobu nejméně 15 dnů před projednání v RO na úřední desce OÚ a způsobem,
umožňujícím dálkový přístup.

a) rozhodla, na základě žádosti, udělit žadateli souhlas vlastníka budoucí místní
komunikace k připojení stavebního pozemku žadatele k této místní komunikaci zřízením
sjezdu (pro budoucí stavbu RD). Tento souhlas platí jen pro pozemky ve vlastnictví
obce, nenahrazuje rozhodnutí, souhlas nebo jiná opatření vyžadovaná zvláštními
právními předpisy a lze jej použít pro potřeby územního a stavebního řízení (ohlášení)
stavby.
b) rozhodla, na základě žádosti, udělit žadateli souhlas s napojením na sítě v majetku
obce Ludgeřovice, jejichž přípojky jsou vybudovány v souladu s čl.V bod 4 Smlouvy o
koupi nemovité věci s advokátní úschovou. Tento souhlas platí jen pro pozemky ve
vlastnictví obce, nenahrazuje rozhodnutí, souhlas nebo jiná opatření vyžadovaná
zvláštními právními předpisy a lze jej použít pro potřeby územního a stavebního řízení
(ohlášení) stavby.
c) rozhodla, na základě žádosti, udělit žadateli souhlas souseda - vlastníka pozemků s
umístěním a provedením stavby rodinného domu včetně přípojek na inženýrské sítě a
doplňkových staveb na pozemku žadatele v k.ú. Ludgeřovice, které jsou v souladu
s územním plánem. RO zmocnila starostu k vyznačení souhlasu v situačním výkresu.
Tento souhlas platí jen pro pozemky ve vlastnictví obce, nenahrazuje rozhodnutí,
souhlas nebo jiná opatření, vyžadovaná zvláštními právními předpisy a lze jej použít pro
potřeby územního a stavebního řízení (ohlášení) stavby.

- rozhodla, v souladu s ustanovením čl. 4, bod 2a) Směrnice č.2/2016, kterou se
upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, služeb, nebo stavebních prací malého
rozsahu, a po posouzení předložených cenových nabídek, přidělit veřejnou zakázku
malého rozsahu, jejímž předmětem plnění je dodávka 2 ks multifunkčních zařízení –
kopírovacích strojů příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ludgeřovice uchazeči, který
předložil nejvýhodnější cenovou nabídku. RO zmocnila ředitele příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Ludgeřovice k podpisu kupní smlouvy s vybraným zájemcem.
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- rozhodla, na základě žádosti, udělit souhlas s dočasným uložením cca 507 m3 ornice
na pozemku obce Ludgeřovice v k.ú. Ludgeřovice. Souhlas je udělen za předpokladu, že
stavebník dodrží podmínky Závazného stanoviska MěÚ Hlučín o vynětí dotčeného
pozemku stavbou haly ze Zemědělského půdního fondu. Stavebník použije pouze část
ornice při terénních úpravách, zbývající ornici využije obec Ludgeřovice při terénních
úpravách bývalé pískovny.

- schválila dle návrhu, předloženého vedoucí úseku správních činností, s účinností od
1. 1. 2019, max. náklady na věcné dary opatrovancům Obce Ludgeřovice na zakoupení
kytičky u příležitosti narozenin opatrovance a věcného daru opatrovanci u příležitosti
vánočních svátků.

- rozhodla, v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3 Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje
postup při zadávání veřejných zakázek, služeb, nebo stavebních prací malého rozsahu, a
po posouzení předložené cenové nabídky, přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu,
jejímž předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro vydání územního
souhlasu, projektové dokumentace pro realizaci stavby a projektové dokumentace pro
zadání stavby - " Rozšíření veřejného osvětlení obce Ludgeřovice, na pozemcích parc.č.
3080/73, 3080/47, 3080/52, 3612 v k.ú. Ludgeřovice". RO zmocnila starostu obce
k podpisu SoD s vybraným zhotovitelem ve znění návrhu, předloženém k projednání.

- rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohody
o umístění stavby IV-12-8015879/3, Ludgeřovice, Selský dvůr, rozšíření kNN, na
pozemku parc. č. 1159/1 v k.ú. Ludgeřovice , který je v majetku obce Ludgeřovice.
RO zmocnila starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy a Dohody ve znění návrhu,
předloženého k projednání.

- rozhodla, na základě posouzení předložené žádosti, udělit České poště, s.p. sídlem
Politických vězňů 909/4, Praha 1, souhlas k provedení technického zhodnocení objektu
poštovního úřadu na adrese Markvartovická 42/33, který je majetkem obce Ludgeřovice.
RO zmocnila starostu obce k podpisu Souhlasu vlastníka nemovité věci s provedením
technického zhodnocení nájemcem.

Kontrola usnesení z minulých schůzí.
- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že místně a
věcně příslušným vodoprávním úřadem byl vydán kolaudační souhlas s užíváním nově
postaveného vodního díla (vodovod, přeložky vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové
kanalizace mimo komunikaci) pro stavbu "Dopravní napojení 36 RD Ludgeřovice Rybníky včetně rozvodů inženýrských sítí ul. Vrablovecká a ul. U Rybníků".

- vzala na vědomí informaci starosty obce, že kupní smlouva na koupi pozemku parc. č.
539/2 dosud nebyla ze strany prodávající uzavřena.
- vzala na vědomí informaci ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice, že
nebude nominovat žádného pedagogického pracovníka na ocenění u příležitosti Dne
učitelů v roce 2019, organizovaného KÚ MSK.
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- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že montáž
dopravního zrcadla na křižovatce ul. Na Kopaninách s ul. Sluneční byla provedena.

- rozhodla, na základě písemné žádosti, prodloužit žadatelce nájem bytu č. 5 v obecním
bytovém domě č.p. 54/43 na ulici Markvartovická o 1 rok, tzn. do 31. 12. 2019. RO
zmocnila starostu obce podpisem Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ve znění,
předloženém k projednání.

- rozhodla, v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3 Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje
postup při zadávání veřejných zakázek, služeb, nebo stavebních prací malého rozsahu,
přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem plnění je pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem osobních motorových vozidel v majetku a
správě obce pojistiteli, který podal nejvýhodnější nabídku. Jedná se o pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem osobních motorových vozidel Škoda
Octavia a Škoda Fabia a čistícího stroje HAKO Citymaster, nákladního valníkového
přívěsu INPRO a traktorového nosiče Cargo Hook. RO zmocnila starostu k podpisu
pojistné smlouvy s vybraným pojistitelem.

- rozhodla, na základě posouzení předložených podkladů, o udělení mimořádné finanční
odměny řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice za období 07/2018 –
11/2018. Podklady odůvodňující udělení odměny a její výši, jsou uloženy u starosty
obce.

- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že
vícepráce na asfaltaci pozemní komunikace ul. Boční ve smyslu Dodatku č. 1 ke SoD,
jehož uzavření bylo schváleno usnesením RO ze dne 22. 10. 2018 č. RO 26/4-102, bude
dle sdělení zhotovitele realizováno dne 26. 11. 2018.

- vzala na vědomí žádost o prodloužení nájmu bytu č. 3 v obecním bytovém domě č. p.
54/43 na ul. Markvartovická a rozhodla žádosti vyhovět a prodloužit smlouvu o nájmu
předmětného bytu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2019. RO zmocnila starostu obce k podpisu
Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu s žadatelem, a to ve znění, předloženém k
projednání.

- rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je
výroba periodika s názvem Ludgeřovický zpravodaj. RO zmocnila starostu obce
k podpisu předmětného dodatku ve znění, předloženém k projednání.

- rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Dodatku č. 4 ke komisionářským smlouvám, na jejichž
základě zajišťují komisionáři pro obec distribuci periodika s názvem Ludgeřovický
zpravodaj. Seznam komisionářů, se kterými bude uzavřen Dodatek č. 4, je přílohou
tohoto usnesení a je jeho nedílnou součástí. Uvedeným dodatkem se smluvní vztah mezi
komitentem (Obec Ludgeřovice) a komisionáři prodlužuje do 31. 12. 2019. RO
zmocnila starostu obce k podpisu dodatků ke komisionářským smlouvám mezi

Stránka 5 z 11

19. 11. 2018

RO 1
komitentem a komisionáři ve znění návrhu vzorového dodatku, předloženého k
projednání.
- rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Dodatku č. 1 ke komisionářské smlouvě mezi Obcí
Ludgeřovice (komitent) a komisionářem, na jejímž základě zajišťuje komisionář pro
komitenta distribuci periodika s názvem Ludgeřovický zpravodaj. Uvedeným dodatkem
se smluvní vztah mezi komitentem (Obec Ludgeřovice) a komisionářem prodlužuje do
31. 12. 2019. RO zmocnila starostu obce k podpisu předmětného dodatku ke
komisionářské smlouvě mezi komitentem a komisionářem ve znění návrhu,
předloženého k projednání.

a) rozhodla o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na provedení asfaltace ul. Boční v
Ludgeřovicích. Předmětem dodatku jsou práce nad rámec původní smlouvy o dílo,
spočívající v navýšení plochy asfaltace a lokální zpevnění základu pod komunikací
kamenivem, včetně zhutnění. RO zmocnila starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo ve znění návrhu, předloženého k projednání.
b) vzala na vědomí návrh darovací smlouvy, na jejímž základě by obec měla nabýt do
svého vlastnictví pozemky v k.ú. obce Ludgeřovice. RO uložila starostovi obce, aby
předložil předmětný návrh k projednání na nejbližší schůzi zastupitelstva obce. RO
doporučuje zastupitelstvu obce uzavřít předmětnou smlouvu ve znění návrhu,
předloženého k projednání.

- rozhodla, na základě písemné žádosti, prodloužit nájem bytu č. 1 v obecním bytovém
domě č. p. 54/43 na ulici Markvartovická o 1 rok, tzn. do 31. 12. 2019. RO zmocnila
starostu obce podpisem Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ve znění, předloženém k
projednání.

- vzala na vědomí návrh kupní smlouvy, na jejímž základě by obec měla nabýt zpět do
svého vlastnictví pozemek v k.ú. obce Ludgeřovice. RO uložila starostovi obce, aby
předložil předmětný návrh k projednání na nejbližší schůzi zastupitelstva obce. RO
doporučuje zastupitelstvu obce uzavřít předmětnou smlouvu ve znění návrhu,
předloženého k projednání.

- rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Dodatku č. 4 ke komisionářské smlouvě, na jejímž základě
zajišťuje obec distribuci turistických známek a turistických nálepek v provozovně
komisionáře. Uvedeným dodatkem se smluvní vztah mezi komitentem (Obec
Ludgeřovice) a komisionářem prodlužuje do 31. 12. 2019. RO zmocnila starostu obce
k podpisu dodatku ke komisionářské smlouvě mezi komitentem a komisionářem ve
znění, předloženém k projednání.

- rozhodla řešit žádosti o poskytnutí Kotlíkové dotace, které budou podány po ukončení
dotačního programu Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice – III. etapa, poskytnutím
finančního daru z rozpočtu obce za dodržení stejných podmínek, jako byly stanoveny
dotačním programem Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice – III. etapa, který končí
dnem 30. 11. 2018.
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RO 1
a-e) rozhodla, na základě posouzení předložených žádostí, o poskytnutí tzv. Kotlíkové
dotace z dotačního programu Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice – III. etapa
pěti žadatelům a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle § 10a odst. 5
zákona č. 250/2000 Sb., o pravidlech územních rozpočtů mezi obcí Ludgeřovice
(poskytovatel dotace) mezi těmito žadateli (příjemci dotace).

- schválila, v souladu se zmocněním, uděleným radě obce zastupitelstvem obce na
17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017, rozpočtová opatření č. 14/2018 v rozpočtu obce na
r. 2018, a to ve znění návrhu, který vypracovala a předložila k projednání ekonomka
obce a uložila jí, aby o této skutečnosti informovala ZO na jeho zasedání dne 12. 12.
2018.

- rozhodla o udělení souhlasu s napojením novostavby bytového domu na pozemku v
k.ú. Petřkovice na splaškovou kanalizaci v majetku a správě obce. Napojení na stávající
potrubí splaškové kanalizace bude provedeno subjektem s oprávněním k realizaci
vodohospodářských staveb.

- vzala na vědomí informaci starosty obce o výši nákladů na pořízení medailí pro
nejúspěšnější účastníky vzpěračské exhibice, kterou pořádá Sportovní klub vzpírání
Ludgeřovice, z.s. v pátek dne 14. 12. 2018.

- vzala na vědomí informace starosty obce a vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby
obce o činnosti zhotovitele - obchodní společnost Údržba silnic Morava a.s., Sokolská
třída 1615/50, Ostrava, při odstraňování závad na stavbě zpevněné plochy podél místní
komunikace ul. Vrablovec.

- rozhodla o změně materiálu vodovodního potrubí při provádění stavby prodloužení
vodovodu na ul. Hraniční v Ludgeřovicích. Plastové vodovodní potrubí v komunikaci
HDPE 100 - RC - D90x5,4 bude nahrazeno vodovodními trubkami z tvárné litiny, které
jsou dle stanoviska budoucího provozovatele předmětného vodovodu vhodnější. RO
uložila vedoucímu odboru výstavby, ŽP a údržby obce, aby vyzval dodavatele díla k
předložení dodatku ke smlouvě o dílo, kde bude oceněn nový materiál vodovodního
potrubí, požadovaný budoucím provozovatelem.

- vzala na vědomí informaci starosty obce o výši nákladů na pořízení cen pro tři
nejúspěšnější účastníky v jednotlivých běžeckých kategoriích veřejného běžeckého
závodu s názvem „Ludgeřovická krosová 10“, který se uskutečnil v sobotu dne 10. 11.
2018, činily 2430,- Kč.

schválila návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice na r. 2019 ve
znění, předloženém k projednání ředitelem ZŠ a MŠ Ludgeřovice.

- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že obec
svolala k jednání nové vlastníky pozemku, jehož oplocení zasahuje do pozemku místní
komunikace, která je majetkem obce Ludgeřovice. Jednání se uskuteční v 50. týdnu
letošního roku.
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RO 1
- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že v
Obecním domě byla provedena malba stropů a stěn společenského sálu. V následujících
dnech (v závislosti na provozu ve společenském sále) dojde k realizaci stavebních úprav
pro zlepšení akustiky sálu.

a) rozhodla o zveřejnění písemné výzvy k podání nabídky na zpracování studie
proveditelnosti k projektovému záměru „Nástavba a modernizace odborných učeben
v ZŠ Ludgeřovice podporující rozvoj technicko - řemeslných, přírodovědných,
jazykových a digitálních kompetencí žáků“ ve znění návrhu, předloženého k projednání.
Součástí výzvy jsou zadávací podmínky, čestné prohlášení a návrh smlouvy o dílo.
b) rozhodla o zveřejnění písemné výzvy k podání nabídky zájemcům na organizaci
výběrových řízení pro výběr dodavatelů v projektu „Nástavba a modernizace odborných
učeben v ZŠ Ludgeřovice podporující rozvoj technicko - řemeslných, přírodovědných,
jazykových a digitálních kompetencí žáků“ ve znění návrhu, předloženého k projednání.
Součástí výzvy jsou zadávací podmínky, čestné prohlášení a návrh smlouvy o dílo.

Zpracoval: Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice
v Ludgeřovicích, 20. 11. 2018
Schválili:
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Ing. Alena Janošová
místostarostka obce

