7. 1. 2019

RO 4
VÝTAH z USNESENÍ
ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne
7. 1. 2019 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,

- vzala na vědomí Zápis z dílčího přezkumu hospodaření za r. 2018, který provedl dne
4. 12. 2018 auditor.
a) rozhodla, v případě naléhavé potřeby, umožnit občanům, kteří mají na území obce
Ludgeřovice rodinný dům, popř. sídlo firmy, půjčit z majetku obce vysoušeč, a to na
dobu, potřebnou ke splnění účelu vypůjčeného zařízení. O vypůjčení vysoušeče
rozhodne velitel JSDHO Ludgeřovice, popř. jeho zástupce na základě zhodnocení
situace přímo na místě, kteří rovněž předběžně stanoví dobu výpůjčky. Důvodem pro
vypůjčení vysoušeče může být živelná pohroma nebo havárie (zatopení nemovitosti).
b) schválila vzorovou smlouvu o výpůjčce vysoušeče vzduchu MASTER DH 752 mezi
Obcí Ludgeřovice (půjčitel) a vypůjčitelem ve znění návrhu, předloženého k projednání.
- vzala na vědomí informace, týkající se organizace XVII. Hlučínského bálu, který se
uskuteční dne 2. 2. 2019 od 20:00 hod. v kulturním domě v Dolním Benešově. Obci
Ludgeřovice bylo na tento bál přiděleno pořadateli celkem 14 vstupenek v ceně 200,Kč/kus. RO rozhodla zakoupit věcný dar do tomboly bálu, k pořízení věcného daru byl
zmocněn starosta obce.
- vzala na vědomí informaci starosty obce o dotaci na úhradu výdajů JSDHO,
poskytnuté obci prostřednictvím Moravskoslezského kraje na základě rozhodnutí
Ministerstva vnitra, generálního ředitelství HZS ČR.
- schválila „Zprávu o činnosti JSDHO Ludgeřovice“ za období 1. 1. – 31. 12. 2018.
Zprávu zpracoval velitel JSDHO Ludgeřovice Ing. Patrik Lange.
- rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi pronajímateli a
Obcí Ludgeřovice (nájemce). Nájemní smlouva bude uzavřena na období od 1. 1. 2019
do 31. 8. 2019. RO zmocnila starostu obce k podpisu nájemní smlouvy ve znění návrhu,
předloženého k projednání.
- rozhodla, souladu s ustanovením článku 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 bude
čištění kanalizace a kamerové prohlídky před ukončením záruční doby. RO zmocnila
starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.
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- schválila Směrnici č. 1/2019, která stanoví zásady pro hospodaření se sociálním
fondem obce Ludgeřovice pro r. 2019 ve znění, předloženém ekonomkou obce.

Kontrola usnesení z minulých schůzí.
- rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o pachtu a provozování vodního
díla č. 00300390/SONP/OP/V/2018/D1 (vodovod pro veřejnou potřebu na pozemcích
parc.č. 3601 a 3088/6 v k.ú. Ludgeřovice, v délce 296 m, DN 80, materiál potrubí
GGG), a to mezi Obcí Ludgeřovice (propachtovatel nebo vlastník) a akciovou
společností SmVaK Ostrava, a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory (pachtýř, nebo provozovatel). RO zmocnila starostu obce k podpisu
předmětného dodatku ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla ve znění návrhu,
předloženého k projednání.
- vzala na vědomí informaci starosty obce, že v průběhu tohoto týdne bude u MÚ
v Hlučíně podána žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu kruhového objezdu
na křižovatce silnic na ul. Hlučínská a Markvartovická. Kupní smlouva na koupi
pozemku parc. č. 539/2 v k.ú. Ludgeřovice nebyla dosud uzavřena.
- vzala na vědomí informaci starosty obce, že obec dne 21. 12. 2018 obdržela od
poskytovatele dotace – MV ČR, HZS ČR „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na
rekonstrukci požární zbrojnice a „Dodatek č. 1 ke stanovisku k projektové dokumentaci
na rekonstrukci nebo stavbu požární zbrojnice“.
- vzala na vědomí informaci tajemníka OÚ o zahájení a průběhu exekuce proti
povinnému (dlužník) za účelem vymožení peněžité povinnosti dlužníka.
- 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 tepelné čerpadlo.
- 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 dodávka a montáž náhradního zdroje pro napájení panelu DÚD
(digitální úřední deska).
- vzala na vědomí informaci, že obec obdržela celkem 3 nabídky uchazečů o veřejnou
zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem plnění bude realizace stavby s názvem:
"Budova hospodářského a sociálního zázemí hřbitova v Ludgeřovicích“ Hodnotící
komise, jmenovaná RO, otevřela obálky s nabídkami uchazečů před schůzí RO a
provedla formální kontrolu nabídek z hlediska obsahu, jak bylo požadováno ve Výzvě
k podání nabídky. Po podrobném posouzení jednotlivých nabídek předloží hodnotící
komise své doporučení na příští schůzi RO.
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a) schválila, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
Směrnici č. 2/2019 pro práci s osobními údaji. RO zmocnila starostu obce a
místostarostku obce k podpisu předmětné Směrnice ve znění návrhu, který zpracoval a
předložil k projednání tajemník OÚ.
b) rozhodla, souladu s ustanovením článku 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 bude
v souvislosti s požadavky na ochranu osobních údajů výroba a montáž dveří a zámků do
skříní v kancelářích č. 2, 3, 4, 5, 6, a 15. RO zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy
o dílo s vybraným dodavatelem.
-vzala na vědomí návrhy na úpravu fasády průčelí Obecního domu Ludgeřovice a
uložila vedoucímu odboru výstavby, ŽP a údržby obce pozvat autora návrhů na příští
schůzi za účelem konzultace předložených návrhů.
a) 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 zpracování studie proveditelnosti k projektovému záměru
„Nástavba a modernizace odborných učeben v ZŠ Ludgeřovice podporující rozvoj
technicko - řemeslných, přírodovědných, jazykových a digitálních kompetencí žáků“.
574, IČ 278 11 221 RO zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vybraným
zhotovitelem.
b) 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 zhodnocení předložených cenových nabídek, o přidělení veřejné zakázky
malého rozsahu, 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“. RO zmocnila starostu obce k podpisu příkazní smlouvy s vybraným
uchazečem.
- rozhodla, na základě žádosti, udělit žadateli souhlas s připojením pozemku v k. ú.
Ludgeřovice k pozemní komunikaci na pozemku v obci Ludgeřovice za účelem zřízení
sjezdu z komunikace. Tento souhlas nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku pod touto
komunikací, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
- pověřila člena Komise pro Kulturu, sport a sociální věci, výkonem funkce hlavního
pořadatele obecního plesu, který se uskuteční dne 12. 1. 2019 ve společenském sále
Obecního domu v Ludgeřovicích.
a) vzala na vědomí obsah zápisu z 2. zasedání Komise pro kulturu, sport a sociální věci
Rady obce Ludgeřovice, které se uskutečnilo dne 2. 1. 2019.
b) vzala na vědomí Výhledový plán činnosti Komise pro kulturu, sport a sociální věci
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Rady obce Ludgeřovice na r. 2020 ve znění návrhu, který zpracovala a předložila
k projednání předsedkyně Komise.
- rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) o uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Předmětem nájmu
jsou prostory v Obecním domě v Ludgeřovicích, pronajímané za účelem pořádání
pokračovacích tanečních kurzů pro studenty Gymnázia Hlučín v rozsahu stanoveném
ve čl. I. - III. Smlouvy. RO zmocnila starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy o
pronájmu nebytových prostor ve znění, předloženém k projednání.
- rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) o uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Předmětem nájmu
jsou prostory v Obecním domě v Ludgeřovicích, pronajímané za účelem pořádání
tanečních kurzů Latina pro dámy ve spolupráci s obcí Ludgeřovice v rozsahu
stanoveném ve čl. I. - III. Smlouvy. RO zmocnila starostu obce k podpisu předmětné
Smlouvy o pronájmu nebytových prostor ve znění, předloženém k projednání.
- vzala na vědomí obsah zápisu z 2. zasedání Komise výstavby a ŽP Rady obce
Ludgeřovice, které se uskutečnilo dne 2. 1. 2019.

Zpracoval: Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice
v Ludgeřovicích, 7. 1. 2019
Schválili:
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Ing. Alena Janošová
místostarostka obce

