17. 12. 2018

RO 3
VÝTAH z USNESENÍ
z 3. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne
17. 12. 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, p. Marek Nawrath, p. Monika Kolenková, p. Josef Balgar

- vzala na vědomí informaci starosty obce, že Tříkrálová sbírka roku 2019, kterou
organizuje Charita Hlučín, se uskuteční ve dnech 4. – 6. 1. 2019. RO rozhodla vyhovět
žádosti Charity Hlučín o spolupráci a uložila vedoucí úseku správních činností, aby
požadovanou spolupráci zajistila v rámci jí vedeného úseku.
- vzala na vědomí informaci starosty obce, že koncert svatováclavského hudebního
festivalu se uskuteční v kostele sv. Mikuláše v neděli 15. 9. 2019.
- schválila termíny svozů velkoobjemových a nebezpečných odpadů, vyprodukovaných
na území obce Ludgeřovice pro rok 2019 dle návrhu, předloženého vedoucím odboru
výstavby, ŽP a údržby obce. Svozy vyjmenovaných odpadů budou prováděny obchodní
společností OZO Ostrava s.r.o. ve dnech 13. 4. 2019, 27. 7. 2019 a 12. 10. 2019 vždy od
8:00 – 11:00 a od 12:00 – 15:00 hod. RO uložila vedoucímu odboru výstavby, ŽP a
údržby obce, aby termíny svozů dal ve známost občanům prostřednictvím lednového
vydání Ludgeřovického zpravodaje a informačních letáčků do každé domácnosti a
zveřejněním v aktualitách na www stránkách obce Ludgeřovice.
- rozhodla, v souladu s ustanovením § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) o uzavření nájemní smlouvy. Předmětem této Smlouvy je pronájem
skladovací haly pro umístění výjezdové techniky a materiálu JSDHO Ludgeřovice a
venkovního prostoru - části nádvoří pro umístění 2 lodních kontejnerů. RO zmocnila
starostu obce k podpisu předmětné nájemní smlouvy ve znění návrhu, předloženého
k projednání.
- rozhodla, na základě písemné žádosti, udělit příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Ludgeřovice souhlas se zápisem dalších míst pro poskytování vzdělávání, školských
služeb a výdejny stravy, a to MŠ Liščata, s.r.o. na adrese Hlučínská 795/16, Ludgeřovice
a Kontejnerové MŠ na adrese Markvartovická 966/50, Ludgeřovice.
- rozhodla, na základě žádosti o udělení souhlasu s využitím lesní cesty na pozemku v
k.ú. Ludgeřovice ve vlastnictví obce Ludgeřovice, jako příjezdové komunikace k
novostavbě rodinného domu, který hodlá žadatel postavit na pozemku v k.ú.
Hošťálkovice. Žadatel ve své žádosti prohlašuje, že po obci Ludgeřovice nebude
v budoucnu požadovat provádění zimní údržby této lesní cesty, ořez zeleně, ani další
jakoukoli údržbu jejího povrchu. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí, souhlas nebo
jiná opatření, vyžadovaná zvláštními právními předpisy a lze jej použít pro potřeby
územního a stavebního řízení (ohlášení) stavby.
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- rozhodla o uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků
vodovodů provozně souvisejících č. Ludg/2001/2018-DPSV/1, která se uzavírá podle §8,
odst. 3 a § 15 zákona č. 274/2001Sb., mezi Obcí Ludgeřovice a vlastníky provozně
souvisejícího vodovodu. RO zmocnila starostu obce k podpisu předmětné Dohody ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
- rozhodla, v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje
postup při zadávání veřejných zakázek, služeb nebo stavebních prací malého rozsahu a
po posouzení výsledků průzkumu trhu, přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž
předmětem plnění je pojištění majetku obce a pojištění odpovědnosti za škodu. RO
zmocnila starostu obce k podpisu pojistné smlouvy na období 2019 – 2022 s vybraným
pojistitelem.
- vzala na vědomí žádost Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.p.s. se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava o poskytnutí dotace/daru z rozpočtu obce na
projekt „Osobní asistence Ostravsko“. RO rozhodla této žádosti nevyhovět, a to
z důvodu, že občané obce Ludgeřovice mohou využít služeb Charity Hlučín, která je
schopna poskytnout klientům z obce Ludgeřovice služby na dostatečné úrovni a ve
stejném rozsahu, jako nabízí Centrum pro osoby se zdravotním postižením
Moravskoslezského kraje v rámci výše uvedeného projektu.
- rozhodla nevyhovět žádosti ČSOP ZO Nový Jičín, o poskytnutí finančního daru
z rozpočtu obce na r. 2019 na provoz záchranné stanice živočichů a návštěvnického
střediska Dům přírody Poodří v Bartošovicích.
- rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), svěřit s účinností od 17. 12. 2018 referentovi/referentce finančního
úseku OÚ Ludgeřovice, který má ve své gesci oblast hřbitovnictví, pravomoc
k uzavírání smluv o nájmu hrobového místa.

Kontrola usnesení z minulých schůzí.
a) vzala na vědomí informace vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce o
probíhající realizaci stavby "Dopravní napojení 36 RD Ludgeřovice - Rybníky včetně
rozvodů inženýrských sítí ul. Vrablovecká a ul. U Rybníků". Kolaudační souhlas s
užíváním stavby nově postavené pozemní komunikace byl příslušným silničním
správním úřadem vydán 6. 12. 2018.
b) schválila záměr propachtovat nově postavené vodní dílo v rámci stavby "Dopravní
napojení 36 RD Ludgeřovice - Rybníky včetně rozvodů inženýrských sítí ul. Vrablovecká
a ul. U Rybníků" - SO 03 B, vodovodní řád pro veřejnou potřebu na pozemcích parc.č.
3601 a 3088/6 v k.ú. Ludgeřovice, v délce 296m, DN 80, materiál potrubí GGG.
c) uložila vedoucímu odboru výstavby, ŽP a údržby obce, aby zajistil zveřejnění záměru
dle bodu b) před projednáním smlouvy o pachtu a provozování vodního díla
č. 00300390/SONP/OP/V/2018/D1 v Radě obce Ludgeřovice na úřední desce OÚ a
způsobem, umožňujícím dálkový přístup, a to po dobu uvedenou v ust. § 39 odst. 1
zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení).
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- vzala na vědomí informaci tajemníka OÚ, že p. dlužník splácí dlužnou částku za
nájem a služby, spojené s užíváním bytu v obecním bytovém domě v souladu se
splátkovým kalendářem, schváleným usnesením RO dne 8. 10. 2018.
- rozhodla, v souladu s usnesením č. RO 37/1-80b), přijatém na schůzi RO č. 2 dne
19. 11. 2018, o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce na částečné pokrytí nákladů,
spojených s výměnou neekologického zdroje vytápění za plynový kondenzační kotel.
- vzala na vědomí informaci starosty obce, že v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 3
Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, služeb,
nebo stavebních prací malého rozsahu, přidělil veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž
předmětem plnění bude vytvoření a provoz úřední desky s propojením na novou
spisovou službu.
- vzala na vědomí informaci starosty obce, že výsadba stromů v rámci projektu
„Obnova výsadby krajinných prvků v extravilánu obce“ byla zhotovitelem započata
ve 49. týdnu r. 2018.
- schválila, v souladu se zmocněním, uděleným radě obce zastupitelstvem obce na
17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017, rozpočtová opatření č. 15/2018 v rozpočtu obce na
r. 2018, a to ve znění návrhu, který vypracovala a předložila k projednání ekonomka
obce Ing. Thomasová a uložila jí, aby o této skutečnosti informovala ZO na jeho
zasedání dne 13. 3. 2019.
a) rozhodla, ve smyslu ustanovení čl. 4 Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje postup
při zadávání veřejných zakázek, služeb, nebo stavebních prací malého rozsahu, a po
posouzení předložených nabídek, o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na
provedení přípravy území, základových patek a inženýrských sítí pro stavbu mobilní
mateřské školy v Ludgeřovicích, obchodní společnosti MV Stavby Vjačka, s.r.o. sídlem
Markvartovická 1334/1A, 747 14 Ludgeřovice. RO zmocnila starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.
b) rozhodla udělit příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ludgeřovice souhlas s využíváním
kontejnerové MŠ v areálu ZŠ Ludgeřovice na ul. Markvartovická pro účely výchovně –
vzdělávací činnosti dětí po dobu rekonstrukce objektu MŠ na ul. Hlučínská,
tj. od 3. 1. 2019 do 30. 6. 2019
- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že stavba
zpevněné plochy podél místní komunikace ul. Vrablovec byla dokončena, dílo bylo
zhotovitelem předáno objednateli bez zjevných závad dne 4. 12. 2018.
a) vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že
obchodní společnost recte consulting s.r.o., zveřejnila, v souladu s uzavřenou Příkazní
smlouvou, zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Budova
hospodářského a sociálního zázemí hřbitova v Ludgeřovicích“. Výzva k podání nabídek
je zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Ludgeřovice. Termín pro podání nabídek
je stanovený na 7. 1. 2019.
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b) rozhodla, souladu s ustanovením článku 6 Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje
postup při zadávání veřejných zakázek, služeb, nebo stavebních prací malého rozsahu,
jmenovat hodnotící komisi pro výběr dodavatele stavby: "Budova hospodářského a
sociálního zázemí hřbitova v Ludgeřovicích“.
Jednání komise se uskuteční dne 7. 1. 2019 od 14:30 hod. v kanceláři starosty obce, kde
budou otevřeny a vyhodnoceny podané nabídky ve smyslu zveřejněných zadávacích
podmínek soutěže. Komise doporučí Radě obce Ludgeřovice ke schválení nejvhodnější
podanou nabídku a ve smyslu této nabídky bude uzavřena smlouva o dílo s vybraným
uchazečem.
a) schválila rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice na r. 2019 ve
znění, předloženém k projednání ředitelem ZŠ a MŠ Ludgeřovice.
b) schválila Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Ludgeřovice na období 2020 - 2021 ve znění, předloženém k projednání ředitelem ZŠ a
MŠ Ludgeřovice.
- vzala na vědomí Závěrečnou zprávu obchodní společnosti BAKTOMA, spol. s r.o. se
sídlem ČSA 2, Velká Bystřice o výsledku odbahnění rybníka č. 2 pomocí
bioremediačního procesu.
a) rozhodla, v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1a) Směrnice č.2/2016, kterou se
upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, služeb, nebo stavebních prací malého
rozsahu a po zhodnocení jediné předložené cenové nabídky, o zrušení výběrového řízení
o nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem
plnění je zpracování studie proveditelnosti k projektovému záměru „Nástavba a
modernizace odborných učeben v ZŠ Ludgeřovice podporující rozvoj technicko řemeslných, přírodovědných, jazykových a digitálních kompetencí žáků“.
b) rozhodla, v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1a) Směrnice č.2/2016, kterou se
upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, služeb, nebo stavebních prací malého
rozsahu z důvodu, že obec neobdržela žádnou cenovou nabídku, o zrušení výběrového
řízení o nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku, jejímž předmětem plnění je
organizace 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“.
- rozhodla, v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje
postup při zadávání veřejných zakázek, služeb, nebo stavebních prací malého rozsahu a
po posouzení předložených nabídek, o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž
předmětem plnění je provedení zpevnění nestabilního terénu podél oplocení škvárového
hřiště v Ludgeřovicích uchazeči, který podal nejvýhodnější cenovou nabídku. RO
zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem ve znění
návrhu, předloženého k projednání.
a) schválila Jednací řád Komise výstavby a životního prostředí RO Ludgeřovice ve
znění návrhu, který vypracoval a předložil k projednání předseda komise.
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b) schválila Plán práce Komise výstavby a životního prostředí RO Ludgeřovice na
r. 2019 ve znění návrhu, který vypracoval a předložil k projednání předseda komise.
a) schválila Jednací řád Komise pro kulturu, sport a sociální záležitosti RO Ludgeřovice
ve znění návrhu, který vypracovala a předložila k projednání předsedkyně komise.
b) schválila Plán práce Komise pro kulturu, sport a sociální záležitosti RO Ludgeřovice
na r. 2019 ve znění návrhu, který vypracovala a předložila k projednání předsedkyně
komise.
- vzala na vědomí informaci starosty obce, že obec obdržela v rámci spolupráce na
realizaci pilotního 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“ od obchodní
společností EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 1.500 ks
tašek na oddělený sběr skla. RO uložila starostovi obce, aby zajistil distribuci tašek
v množství 1 ks do každé domácnosti v obci.
- rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) o uzavření smlouvy o výpůjčce objektu č. p. 1442 - Společenský dům na
Vrablovci mezi Obcí Ludgeřovice (půjčitel) a Klubem důchodců Vrablovec, z.s., sídlem
Vrablovec 763/81, 747 14 Ludgeřovice (vypůjčitel). Předmětem výpůjčky je bezplatné
užívání společenské místnosti, WC – páni a dámy a kuchyňka v přízemí objektu za
účelem konání akcí klubu. RO zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy o výpůjčce 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 smlouvy o výpůjčce objektu č. p. 1442 - Společenský dům na
Vrablovci mezi Obcí Ludgeřovice (půjčitel) a Sdružením hasičů Čech, Moravy a
Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Vrablovec, p.s. sídlem Vrablovec 1442/62a, 747 14
Ludgeřovice (vypůjčitel). Předmětem výpůjčky je bezplatné užívání společenské
místnosti, WC – páni a dámy a kuchyňka v přízemí objektu za účelem pořádání cvičení
žen. RO zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy o výpůjčce ve znění návrhu,
předloženého k projednání.
- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že smlouva
o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, provedení a zadání
stavby byla s dodavatelem projektové dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení v
obci Ludgeřovice uzavřena.
- vzala na vědomí informaci starosty obce, že SOH obdrželo od obchodní společnosti
eCENTRE, a.s. sídlem Argentinská 286/38, Praha 7 – Holešovice výhodnější nabídku na
dodávky elektrické energie pro obce a města Hlučínska v porovnání s nabídkou, kterou
předložila obchodní společnost- Innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha
10 – Strašnice. RO rozhodla akceptovat doporučení Rady Sdružení obcí Hlučínska,
přijaté usnesením č. 7/4 na jednání, které se uskutečnilo v Hlučíně dne 6. 12. 2018, a
uzavřít smlouvy na dodávku elektrické energie pro zařízení ve správě a v majetku obce
prostřednictvím obchodní společnosti eCENTRE, a.s. sídlem Argentinská 286/38, Praha
7 – Holešovice. RO zmocnila starostu obce k podpisu smluv o dodávce elektrické
energie v souladu s doporučením Rady SOH.
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Zpracoval: Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice
v Ludgeřovicích, 17. 12. 2018
Schválili:
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Ing. Alena Janošová
místostarostka obce

