4. 2. 2019

RO 6
VÝTAH z USNESENÍ
z 6. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne
4. 2. 2019 od 15:00 hod. v salónku restaurace Selský dvůr v Ludgeřovicích
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,

- schválila Výroční zprávu o poskytování informací za r. 2018, zpracovanou pracovnicí
úseku správních činností a uložila jí, aby zabezpečila zveřejnění této zprávy nejpozději
dne 28. 2. 2018 na úřední desce OÚ a způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
a) rozhodla, na základě žádosti, udělit souhlas vlastníka místní komunikace
k připojení stavebního pozemku 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 ze dne 26.6.2017. 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, 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.
- schválila odpisový plán majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice na
r. 2019 dle návrhu, předloženého ředitelem školy Mgr. Karlem Moricem.
- 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 14 ks notebooků pro pedagogy ZŠ
Ludgeřovice uchazeči, který předložil nejvýhodnější cenovou nabídku. RO zmocnila
ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice k podpisu kupní smlouvy
s vybraným zájemcem.
- vzala na vědomí oznámení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice o výši
účelově neurčených finančních darů, které přijala v období od 1. 1. 2018 do 31. 12.
2018.
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Kontrola usnesení z minulých schůzí.
- 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 kotel na biomasu.
a) schválila návrh Výzvy zájemcům o podání nabídky na výkon funkce autorského
dozoru projektanta, koordinátora BOZP a autorizovaného technického dozoru nad
prováděním stavby "Budova hospodářského a sociálního zázemí hřbitova
v Ludgeřovicích“, a to ve znění návrhů, předložených k projednání vedoucím odboru
výstavby, ŽP a údržby obce. Obsahem výzvy jsou zadávací podmínky a návrhy
příkazních smluv.
ba) rozhodla neposuzovat ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Budova
hospodářského a sociálního zázemí hřbitova v Ludgeřovicích“ nabídku dodavatele jehož
nabídka byla původně nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, když tento dodavatel na
písemnou výzvu zadavatele k objasnění údajů obsažených v jeho nabídce neodpověděl
ve stanovené lhůtě a písemné vysvětlení nezaslal ani po této lhůtě, ani nezaslal žádost o
prodloužení, případně prominutí zmeškání stanovené lhůty. Z těchto důvodů se proto
zadavatel rozhodl nabídku tohoto dodavatele neposuzovat.
bb) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k veřejné zakázce
malého rozsahu s názvem „Budova hospodářského a sociálního zázemí hřbitova
v Ludgeřovicích“ s dodavatelem, jehož nabídka byla na základě nových skutečností
nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou. RO zmocnila starostu k podpisu smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem
a) rozhodla, v souladu se Směrnicí č. 2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání
veřejných zakázek, služeb nebo stavebních prací malého rozsahu, o vyhlášení veřejné
zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem plnění je zpracování projektové
dokumentace ke stavbě „Vrablovec – splašková kanalizace“.
Hlasování pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
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, o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem plnění je
provedení a zajištění přípravy, průběhu a ukončení zadávacího řízení k veřejné zakázce
malého rozsahu s názvem „Vrablovec – splašková kanalizace“. RO zmocnila starostu
obce k podpisu příkazní smlouvy mezi příkazníkem a Obcí Ludgeřovice (příkazce).
c) schválila seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k předložení cenové nabídky na
zhotovení projektové dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Vrablovec – splašková kanalizace“.
d) schválila návrh písemné výzvy dodavatelům k předložení cenové nabídky na
vypracování projektové dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Vrablovec – splašková kanalizace“, ve znění návrhu, předloženého k projednání.
e) schválila návrh Zadávacích podmínek a návrh smlouvy o dílo s vybraným
zhotovitelem k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Vrablovec – splašková
kanalizace“, jejímž předmětem plnění je zhotovení projektové dokumentace, a to ve
znění návrhů, předložených k projednání.
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- rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o zajištění odděleného sběru kovových částí
komunálního odpadu. RO zmocnila starostu obce k podpisu Smlouvy ve znění návrhu,
předloženého k projednání.

a) schválila v souladu s usnesením č. 2/12, přijatém na 2. schůzi RO dne 3. 12. 2018
Cenový výměr, kterým se stanoví ve smyslu finanční a ekonomické analýzy projektu
splaškové kanalizace Ludgeřovice cena stočného s účinností od prvního odečtu v roce
2019. Cena stočného bude nově činit 37,14 Kč /m3 odpadní vody bez DPH (42,77 Kč
vč. DPH).
b) vzala na vědomí informace starosty obce o průběhu a výsledku jeho jednání
s vedením SmVak Ostrava, a.s., ve věci navýšení ceny za poskytování údajů z odečtů o
množství odebrané pitné vody na jednotlivých odběrných místech v obci Ludgeřovice.
Po dohodě s technickým ředitelem SmVaK proběhne ve věci jednání za účasti starosty
obce, technického ředitele SmVak a ekonomické ředitelky SmVaK.
- vzala na vědomí informaci starosty obce o průběhu XVII. Hlučínského bálu, který se
uskutečnil v sobotu dne 2. 2. 2019 v kulturním domě v Dolním Benešově. Starosta obce
informoval přítomné, že do tomboly bálu zakoupil tlakovou myčku v hodnotě 3.380,Kč, kterou osobně předal pořadatelům bálu.
- vzala na vědomí informaci tajemníka OÚ, že dodávka mycího podlahového stroje
KÄRCHER BR 40/10 pro údržbu podlah v Obecním domě byla realizována.
-vzala na vědomí informaci tajemníka OÚ, že dodávka a montáž záložní klimatizační
jednotky v serverovně v 2. p. budovy obecního úřadu bude dodavatelem dokončena v
6. týdnu r. 2019.
- vzala na vědomí návrh ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice na
ocenění vybrané pedagožky u příležitosti oslav Dne učitelů 2019, které pořádá Sdružení
obcí Hlučínska. RO rozhodla návrh na ocenění podpořit.

Zpracoval: Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice
v Ludgeřovicích, 4. 2. 2019
Schválili:
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Ing. Alena Janošová
místostarostka obce

