4. 3. 2019

RO 9
VÝTAH z USNESENÍ
z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne
4. 3. 2019 od 15:00 hod. v salónku Hotelu Green v Ostravě - Petřkovicích.
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,

- rozhodla, aby se v zastoupení obce Ludgeřovice účastnili vzdělávacího zájezdu,
pořádaného SOH ve dnech 19. - 26. 5. 2019 starosta obce a tajemník OÚ.
- vzala na vědomí informaci starosty obce o výzvě občanům k účasti na veřejném
projednání záměru na rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě – Přívoze a
uložila starostovi obce, aby zajistil zveřejnění této výzvy způsobem, v místě obvyklým.
RO dále uložila vedoucímu odboru výstavby, ŽP a údržby obce, aby se dne 6. 3. 2019
zúčastnil v zastoupení obce veřejného projednávání záměru na rozšíření spalovny
nebezpečných odpadů, které se uskuteční v 3. patře Velkého sálu budovy DTO CZ, s.r.o.
na Mariánském náměstí č.p. 480/5 v Ostravě – Mariánských Horách a příp. zde
prezentoval nesouhlasné stanovisko obce k předmětnému záměru.
- rozhodla o úpravě půjčovní doby v obecní knihovně. Půjčovní doba bude s účinností
od 4. 3. 2019 ukončena každé pondělí v 17:00 hod. RO uložila tajemníkovi OÚ, aby o
změně půjčovní doby neprodleně informoval veřejnost způsobem v místě obvyklým.
- rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o zajištění uměleckého pořadu. Předmětem plnění
je vystoupení účinkující Heidi Janků a skupiny HeidiBand na Letní slavnosti dne 22. 6.
2019. RO zmocnila starostu obce k podpisu Smlouvy o zajištění uměleckého pořadu ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
- vzala na vědomí návrh starosty obce, aby se obec Ludgeřovice stala udělením
souhlasu vlastníka honebních pozemků členem honebního společenstva Ludgeřovice.
RO uložila starostovi obce, aby tento návrh předložil k projednáním na nejbližším
zasedání ZO, které se uskuteční dne 13. 3. 2019. RO rozhodla doporučit ZO, aby
schválilo členství obce Ludgeřovice v honebním společenstvu Ludgeřovice a přičlenění
pozemků ve vlastnictví obce jako součást honitby v rozsahu seznamu, předloženého
k projednání.
- rozhodla, na základě žádosti společnosti Green Gas DPB,a.s., se sídlem Rudé Armády
637, 739 21 Paskov, udělit žadateli souhlas k prodloužení doby platnosti rozhodnutí o
stanovení průzkumného území Lhotka u Ostravy, které vydalo Ministerstvo životního
prostředí ČR dne 7. 7. 2014 pod čj. 1083/580/14,47841/ENV.
- rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) o uzavření Smlouvy o pachtu a provozování vodního díla
č.00300390/SONP/OP/V/2019 mezi Obcí Ludgeřovice (vlastník, propachtovatel) a
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obchodní společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (provozovatel, pachtýř). RO
zmocnila starostu obce k podpisu předmětné smlouvy ve znění návrhu, předloženého
k projednání.
- 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 bude provádění rozborů vzorků odpadní vody ze
splaškové kanalizace obce Ludgeřovice v r. 2019.
- 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 byla výroba a montáž dveří ke skříním vč. zámků v
kanceláři č. 3 a oprava protipožárních dveří v chodbě v přízemí budovy Obecního úřadu
Ludgeřovice.
- rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), o navýšení osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Ludgeřovice.
- 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 bylo dodání a montáž dopravního značení na ulici
U Kapličky a na ulici Vrablovecká.
- rozhodla, z technických a organizačních důvodů, o uzavření matričního úřadu a
ohlašovny v období od 7. 3. 2019 – do 15. 3. 2019. Od 18. 3. 2019 do ukončení pracovní
neschopnosti vedoucí úseku správních činností bude matrika a ohlašovna k dispozici
veřejnosti pouze ve dny, určené pro styk s veřejností, tj. v pondělí a ve středu, v ostatní
dny pak pouze na základě telefonické domluvy s pracovnicí úseku správních činností p.
Jurečkovou. RO uložila tajemníkovi OÚ, aby zabezpečil informování o této skutečnosti
OÚ v Markvartovicích a Šilheřovicích, které tvoří spolu s obcí Ludgeřovice společný
matriční obvod a veřejnost způsobem, v místě obvyklým.
- 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 jsou opravy poškozeného živičného povrchu na vybraných místních
komunikacích v obci a výškové úpravy a opravy kanalizačních šachet a vpustí.
- rozhodla o pořízení nového notebooku pro potřeby OÚ.
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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. 2 ke smlouvě o dílo s obchodní společností
GEFOS, a.s., sídlem Kundratka 17, 180 82 Praha 8. Účelem dodatku je prodloužení
termínu předání podepsaných smluv o zřízení věcných břemen objednateli (obci
Ludgeřovice) pro projednání v orgánech obce do 31. 12. 2019, a to z důvodu
zdlouhavého projednávání smluv s povinnými subjekty. RO zmocnila starostu obce
k podpisu předmětného Dodatku ve znění, předloženém k projednání.
a) rozhodla o zrušení usnesení RO 25/11 3b)), přijatého na 4. schůzi RO dne 7. 1. 2019,
jehož předmětem bylo 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).

a) vzala na vědomí návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného práva stavby a
smlouvy o smlouvě budoucí o koupi pozemků, uzavřené mezi Obcí Ludgeřovice
(budoucí prodávající nebo Vlastník) a obchodní společností H R U Š K A, spol. s r.o.,
se sídlem Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava – Martinov (budoucí kupující nebo
Stavebník) a uložila starostovi obce, aby předmětný dodatek předložil k projednání v
Zastupitelstvu obce.
b) vzala na vědomí starostou obce předloženou novou variantu vizualizace Centra
služeb Ludgeřovice a uložila mu, aby tuto variantu předložil k posouzení a k vyjádření
Komisi výstavby a ŽP Rady obce Ludgeřovice a následně pak k projednání v
Zastupitelstvu obce.
a) rozhodla jmenovat likvidační komisi, která zabezpečí likvidaci nepotřebného,
zastaralého a neopravitelného majetku obce, určeného k vyřazení.
b) schválila návrh na vyřazení a způsob likvidace nepotřebného, zastaralého a
neopravitelného majetku obce Ludgeřovice ke dni provedení řádné inventarizace
(31. 12. 2018), který zpracovala ekonomka obce.
c) schválila inventarizační zprávu za r. 2018 ve znění, zpracovaném inventarizační
komisí.
a) rozhodla vyhovět žádosti kupujícího, aby v kupní smlouvě o koupi pozemku parc.č.
3088/33 byla na straně kupující uvedena společně i s ním i jeho manželka, se kterou
hodlá nabýt předmětný pozemek do SJM.
b) 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 bylo přemístění betonových prefabrikátů po stavbě
splaškové kanalizace obce Ludgeřovice z pozemku 3088/2 na ul. Vrablovecká.
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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, jejímž předmětem plnění je stavba nové podzemní přípojky kNN a venkovního
sloupku měření el. energie pro objekt Mateřské školy na ulici Hlučínská
v Ludgeřovicích.
- uložila vedoucímu odboru výstavby, ŽP a údržby obce, aby do příštího zasedání RO
předložil ke schválení návrh výzvy k podání nabídky uchazečům o realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „Stavba zpevněné plochy podél ul. Vrablovecké - ul.
U Rybníků – ul. Lípová v Ludgeřovicích“. Návrh výzvy uchazečům bude vypracován ve
smyslu Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek,
služeb, nebo stavebních prací malého rozsahu a bude obsahovat zadávací dokumentaci
stavby včetně neoceněného výkazu výměr.
a) vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že
vlastníci pozemku po projednání s navrženou směnou pozemků dle geometrického plánu
pro oddělení částí pozemků v k.ú. Ludgeřovice za účelem rozšíření pozemní
komunikace ul. Rozvětvená, souhlasí. Svůj souhlas zašlou obci Ludgeřovice písemně.
b) 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 dodávek, služeb nebo
stavebních prací malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne limity
stanovené v § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přidělil
veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem plnění je vypracování
geometrického plánu, který bude sloužit jako podklad pro směnu části pozemků o
výměře 5m2 za účelem rozšíření šířky pozemní komunikace ul. Rozvětvená v zájmovém
území.
- vzala na vědomí informaci tajemníka OÚ, že montáž zámků a instalace nábytkových
dvířek v kancelářích OÚ v souvislosti s požadavky na ochranu osobních údajů, byly
dodavatelem provedeny.
- rozhodla na základě posouzení návrhů úpravy fasády průčelí Obecního domu na ul.
Hlučínská, vypracované Ing. arch. Vítem Klimešem a na základě doporučení Komise
výstavby a ŽP Rady obce Ludgeřovice, realizovat úpravu fasády průčelí Obecního domu
ve variantě č.2b.
- rozhodla o zrušení usnesení RO 102/2a), přijatého na 104. schůzi RO dne 5. 11. 2018,
jehož předmětem bylo uzavření Smlouvy o pachtu a provozování vodního díla
č.00300390/SONP/OP/V/2017 mezi Obcí Ludgeřovice (vlastník, propachtovatel) a
obchodní společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (provozovatel, pachtýř).
- 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. Předmětem výpůjčky je bezplatné užívání společenské místnosti, WC – páni
a dámy a kuchyňka v přízemí objektu za účelem pořádání zdravotních cvičení. RO
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zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy o výpůjčce ve znění návrhu, předloženého
k projednání.
- schválila program 3. zasedání ZO Ludgeřovice, které starosta obce svolal v termínu
13. 3. 2019 od 17:30 hod. do společenského sálu Obecního domu v Ludgeřovicích.
Zapisovatelkou průběhu zasedání bude pracovnice úseku správních činností. Zasedání
bude řídit starosta obce.
- vzala na vědomí obsah zápisu z 3. zasedání Komise výstavby a ŽP Rady obce
Ludgeřovice, které se uskutečnilo dne 20. 2. 2019.
a) rozhodla, z důvodu požadavků na změny v textu Dohody o úpravě vzájemných práv
a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících č. Ludg/2001/2018-DPSV/1 ze
strany účastníků dohody, která byla uzavřena podle ust. §8, odst. 3 a 15 zákona
č.274/2001Sb.o vodovodech a kanalizacích mezi Obcí Ludgeřovice a vlastníky provozně
souvisejícího vodovodu o zrušení usnesení, přijatého na 3. schůzi RO pod č. RO 3/7 dne
17. 12. 2018.
b) 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., o vodovodech a kanalizacích mezi Obcí
Ludgeřovice a vlastníky provozně souvisejícího vodovodu. RO zmocnila starostu obce
k podpisu předmětné dohody ve znění návrhu, předloženého k projednání.
- schválila, v souladu se zmocněním, uděleným radě obce zastupitelstvem obce na
17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017, rozpočtová opatření č. 3/2019 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.
a) vzala na vědomí informaci starosty obce, že návrh na opatření, předložené členem
RO Ing. Baránkem, které by řešilo parkování před budovou ZŠ a MŠ Ludgeřovice na ul.
Hlučínská nelze realizovat, poněvadž by tímto došlo k porušení podmínek dotačního
titulu na vybudované oplocení, které brání ve výstavbě zálivu pro parkování aut před
budovou školy a školky.
b) uložila, na základě doporučení Komise výstavby a ŽP Rady obce, vedoucímu odboru
výstavby, ŽP a údržby obce, aby zajistil vypracování studie na změnu umístění přechodu
pro chodce před objektem ZŠ a MŠ Vrablovec vč. vybavení tohoto přechodu jak
světelnou signalizací (semafor), tak přídavným osvětlením.
- vzala na vědomí informace starosty obce o průběhu semináře na téma „kotlíkové
dotace“, kterého se zúčastnil dne 20. 2. 2019 v budově KÚ MSK a uložila mu vytipovat
vhodnou osobu, která bude vykonávat funkci tzv. „kotlíkového specialisty“ a neprodleně
zveřejnit způsobem, v místě obvyklým, výzvu občanům, aby se v případě, že budou mít
zájem o tzv. „kotlíkovou půjčku“, zaregistrovali do konce měsíce března u zdejšího
obecního úřadu.
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- schválila návrh na poskytnutí dotací spolkům na kulturu a činnost v r. 2019, ve znění,
který zpracovala a předložila k projednání Komise Rady obce Ludgeřovice pro kulturu,
sport a sociální záležitosti.
- vzala na vědomí informaci starosty obce o výši nákladů na zakoupení pohárů pro
vítěze jednotlivých kategorií 10. ročníku veřejného běžeckého závodu s názvem
„Ludgeřovická patnáctka“.

Zpracoval: Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice
v Ludgeřovicích, 4. 3. 2019
Schválili:
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Ing. Alena Janošová
místostarostka obce

