18. 2. 2019

RO 7
VÝTAH z USNESENÍ
ze 7. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne
18. 2. 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, p. Jarmila Konečná,

- vzala na vědomí informaci starosty obce, že dne 5. 2. 2019 byla MŽP ČR vyhlášena
výzva pro obce a města na tzv. „kotlíkové půjčky“.
- vzala na vědomí informaci obchodní společnosti EKO-KOM, a.s. o množství odpadů
z obalů, které obec Ludgeřovice vytřídila v období 01.10. - 31. 12. 2018 a předala
k využití a dále informaci o výši odměny za předané odpady z obalů k vytřídění, kterou
obec Ludgeřovice získala od společnosti EKO-KOM, a.s.
- vzala na vědomí návrh na poskytnutí dotací spolkům na kulturu a činnost v r. 2019,
který zpracovala a předložila k projednání Komise Rady obce Ludgeřovice pro kulturu,
sport a sociální záležitosti. S ohledem na skutečnost, že předložený návrh překračuje
limit, schválený rozpočtem obce na r. 2019, uložila RO místostarostce obce, aby
v součinnosti s ekonomkou obce zajistila zpracování a předložení návrhu na rozpočtová
opatření v rozpočtu obce na r. 2019 za účelem zajištění realizace předloženého návrhu
na poskytnutí dotací spolkům.
- uložila vedoucímu odboru výstavby, ŽP a údržby obce, aby předložil k projednání
cenový návrh na zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) pro
budovy, které jsou v majetku obce a u kterých pořízení PENB ukládá zákon č. 406/2000
Sb., o hospodaření energií.
- 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 je zpracování žádosti o poskytnutí dotace na zpracování studie pro
optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v rámci vyhlášeného dotačního
programu ŽPZ/07/2018.
- rozhodla doporučit ZO, aby na svém nejbližším zasedání schválila přijetí Deklarace
k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní agendy 21.
a) rozhodla udělit žadateli souhlas s napojením stavby rodinného domu na sítě
v majetku obce Ludgeřovice a uložením přípojky na inženýrské sítě a kanalizaci do
obecních pozemků. 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.
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b) rozhodla udělit žadateli souhlas souseda - vlastníka pozemku, s umístěním a
provedením stavby rodinného domu včetně přípojek na inženýrské sítě a doplňkových
staveb na pozemcích 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.
a) rozhodla podpořit 10. ročník veřejného běžeckého závodu s názvem „Ludgeřovická
patnáctka“ formou úhrady nákladů na zakoupení cen pro tři nejúspěšnější účastníky
v jednotlivých běžeckých kategoriích. Akce se uskuteční v sobotu dne 2. 3. 2019.
b) rozhodla, v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), udělit organizátorům veřejného běžeckého závodu „Ludgeřovická 15“
souhlas s umístěním loga (znaku) obce na plakátech a letácích, propagujících tento
veřejný běžecký závod, který se uskuteční dne 2. 3. 2018.
a) schválila účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
b) schválila Inventarizační zprávu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice za rok
2018, předloženou vedením příspěvkové organizace.
c) schválila rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Ludgeřovice za rok 2018 dle návrhu, který předložil ředitel příspěvkové organizace.
- vzala na vědomí, informaci starosty obce, že v souladu s ustanovením článku 2 odst. 3
Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, služeb,
nebo stavebních prací malého rozsahu, rozhodl o přidělení veřejné zakázky malého,
jejímž předmětem plnění je ořez dvou vzrostlých stromů - líp s bezpečnostním stažením
koruny jedné z nich na ul. Hlučínská v průtahu obce Ludgeřovice - státní silnice
III/46611.
- rozhodla, v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 1 Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje
postup při zadávání veřejných zakázek, služeb, nebo stavebních prací malého rozsahu a
po posouzení předložené cenové nabídky, o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu,
jejímž předmětem plnění je doplnění a oprava stávajícího zábradlí u místní komunikace
Na Návsi v blízkosti ul. U Můstku v Ludgeřovicích. RO zmocnila starostu k podpisu
smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem.
- vzala na vědomí, informaci starosty obce, že v souladu s ustanovením článku 2 odst. 3
Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, služeb,
nebo stavebních prací malého rozsahu, rozhodl o přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu, jejímž předmětem plnění je odstranění poruchy plynového kotle ÚT v Obecním
domě, Hlučínská 600/30, Ludgeřovice.
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- rozhodla v souladu s ust. čl. 2 odst. 1 Směrnice č. 2/2016, kterou se upravuje postup
při zadávání dodávek, služeb nebo stavebních prací malého rozsahu, přidělit veřejnou
zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem plnění je provádění analýzy odpadních vod
z monitorovaných výpustí „A“, „B“ a „D“ v r. 2019. RO zmocnila starostu obce
k vystavení a podpisu objednávky na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu.
- vzala na vědomí, informaci starosty obce, že v souladu s ustanovením článku 3 odst. 1
Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, služeb,
nebo stavebních prací malého rozsahu, rozhodl o přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu, jejímž předmětem plnění je stavba zpevněné plochy v areálu obchodní
společnosti TS Ludgeřovice pod poštou na pozemku, který je ve vlastnictví obce
Ludgeřovice. Zpevněná plocha bude sloužit pro manipulaci s elektroodpadem.
- vzala na vědomí, informaci starosty obce, že v souladu s ustanovením článku 2 odst. 1
Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, služeb,
nebo stavebních prací malého rozsahu, rozhodl o přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu, jejímž předmětem plnění bylo odstranění havárie vnitřních rozvodů pitné vody
v suterénu restaurace Obecní dům na ul. Hlučínská.
- vzala na vědomí, informaci starosty obce, že v souladu s ustanovením článku 3 odst. 1
Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, služeb,
nebo stavebních prací malého rozsahu, rozhodl o přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu, jejímž předmětem plnění byla výměna vadného oběhového čerpadla ústředního
topení v kotelně budovy OÚ Ludgeřovice.
- vzala na vědomí zprávy finančního kontrolora Ing. Turoně o výsledcích finančních
kontrol za rok 2018, které byly provedeny u těchto subjektů: Obec Ludgeřovice a
příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice.

Kontrola usnesení z minulých schůzí.
- vzala na vědomí informaci starosty obce, že kupní smlouva na koupi pozemku parc. č.
539/2 dosud nebyla uzavřena.
- rozhodla, v souladu se zásadami prodeje pozemků v lokalitě u rybníků, schválenými
na 2. zasedání ZO dne 12. 12. 2018 a na základě posouzení nabídky zájemce o koupi
pozemku parc.č. 3088/33, vyzvat zájemce o koupi k uzavření kupní smlouvy se
smlouvou o advokátní úschově. Kupní smlouvu se smlouvou o advokátní úschově
připraví právní poradce obce.
- vzala na vědomí informaci starosty obce, že v souladu s ustanovením článku 2 odst. 3
Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, služeb,
nebo stavebních prací malého rozsahu, rozhodl o přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu, jejímž předmětem plnění je dodávka a montáž nouzového požárního východu
v objektu mobilní Mateřské školy Ludgeřovice.
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- vzala na vědomí informaci starosty obce, že v souladu s ustanovením článku 3 odst. 1
Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, služeb,
nebo stavebních prací malého rozsahu, rozhodl o přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu, jejichž předmětem plnění jsou stavební práce, které byly provedeny
dodavatelem díla při výstavbě zpevněné plochy podél místní komunikace ul. Vrablovec
- část "C" a nebyly obsaženy v zadávacím výkazu výměr stavebních prací a dodávek.

- rozhodla, v souladu s ust. čl. 3 odst. 3 Směrnice č. 2/2016, kterou se upravuje postup
při zadávání dodávek, služeb nebo stavebních prací malého rozsahu, přidělit veřejnou
zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je zajištění administrativního řízení projektu
„Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Ludgeřovice a vybudování
varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Ludgeřovice“,
podaného do OPŽP za účelem získání finančních prostředků.
- schválila směnu částí pozemků o výměře 5m2 dle předloženého návrhu geometrického
plánu, který bude sloužit jako podklad pro směnu části pozemků za účelem rozšíření
pozemní komunikace v majetku obce Ludgeřovice.

- rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby "Ludgeřovice, parc..č.3077/39 - kNN" na pozemcích, které jsou v
majetku obce Ludgeřovice. Cílem této stavby je elektrifikace pozemků v k.ú.
Ludgeřovice, a to podzemním kabelovým vedením AYKY4x70. RO zmocnila starostu
k podpisu této smlouvy ve znění návrhu, předloženého k projednání.
- vzala na vědomí informace starosty obce o průběhu a výsledku jeho jednání s vedením
SmVak Ostrava, a.s., (technický ředitel) ve věci navýšení ceny za poskytování údajů
z odečtů o množství odebrané pitné vody na jednotlivých odběrných místech v obci
Ludgeřovice. Z vyjádření SmVaK Ostrava vyplynulo, že SmVaK trvá na nové ceně za
provádění odečtů, kterou může doložit finanční analýzou, a tudíž nehodlá dále jednat o
snížení ceny za poskytování z odečtů o množství odebrané pitné vody a ani o žádné jiné
variantě provádění odečtů, než pracovníkem SmVaK Ostrava.
- vzala na vědomí obsah zápisu z 3. zasedání Komise pro kulturu, sport a sociální věci
Rady obce Ludgeřovice, které se uskutečnilo dne 11. 2. 2019.
a) rozhodla nevyhovět z důvodu nedostatku volných finančních prostředků v rozpočtu
obce na r. 2019 žádosti zapsaného spolku Sjednocené organizace nevidomých a
slabozrakých ČR, oblastní odbočka Opava o poskytnutí finančního příspěvku na
podporu spolkové činnosti žadatele.
b) rozhodla vyhovět žádosti zapsaného spolku Projekt Hultschiner – Soldaten, z.s. o
poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce na r. 2019 na podporu financování činnosti
žadatele, především pak na úhradu poplatků v archivech a poplatky za vedení webových
stránek spolku www.hultschiner-soldaten.de.
- vzala na vědomí, informaci starosty obce, že v souladu s ustanovením článku 2 odst. 3
Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, služeb,
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nebo stavebních prací malého rozsahu, rozhodl o přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu, jejímž předmětem plnění je pročištění zanesených shybek splaškové kanalizace
obce Ludgeřovice.
-vzala na vědomí informaci tajemníka OÚ, že dodávka a montáž záložní klimatizační
jednotky v serverovně v 2. p. budovy obecního úřadu byla dodavatelem dokončena v
6. týdnu r. 2019.
- schválila, v souladu se zmocněním, uděleným radě obce zastupitelstvem obce na
17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017, rozpočtová opatření č. 2/2019 v rozpočtu obce na
r. 2019, a to ve znění návrhu, který vypracoval a předložil k projednání ekonomický
úsek OÚ Ludgeřovice a uložila ekonomce obce, aby o této skutečnosti informovala ZO
na jeho zasedání dne 13. 3. 2019.

Zpracoval: Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice
v Ludgeřovicích, 19. 2. 2019
Schválili:
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Ing. Alena Janošová
místostarostka obce

