18. 3. 2019

RO 10
VÝTAH z USNESENÍ
z 10. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne
18. 3. 2019 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce na OÚ 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

- rozhodla o zapojení obce Ludgeřovice do celosvětové akce s názvem Hodina Země,
jejímž smyslem je podpora ochrany klimatu Země vypnutím veřejného osvětlení v obci
dne 30. 3. 2019 od 20:30 do 21:30 hod. Z důvodu ochrany osobní bezpečnosti občanů a
jejich majetku, se obec Ludgeřovice připojí k celosvětové akci „Hodina Země“ pouze
vypnutím nasvětlení kostela sv. Mikuláše. Realizací tohoto usnesení RO pověří
jednatele obchodní společnosti TS Ludgeřovice, s.r.o. RO dále uložila úseku správních
činností OÚ, aby zajistil informování veřejnosti o této akci způsobem, v místě obvyklým
(obecní rozhlas, zveřejněním informace na plakátovacích plochách v obci a na www
stránkách obce).
- 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 projektové
dokumentace sběrného dvora v rámci vyhlášeného dotačního programu
Moravskoslezského kraje RRC/06/2019.
a) schválila, u příležitosti udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského, věnovat
věcný dar (knihu) a finanční dar v hodnotě 1.000,- Kč dárcům krve, kteří dovršili 40
bezpříspěvkových odběrů krve. Pokud s tím budou dárci souhlasit, bude informace o
udělení Zlaté medaile zveřejněna v Ludgeřovickém zpravodaji a na www stránkách
obce.
b) schválila, u příležitosti udělení Zlatého kříže za 80 bezpříspěvkových odběrů krve,
věnovat dárci věcný dar (knihu) a finanční dar v hodnotě 2.000,- Kč. Pokud s tím bude
dárce souhlasit, bude informace o udělení Zlatého kříže zveřejněna v Ludgeřovickém
zpravodaji a na www stránkách obce.
c) schválila, u příležitosti udělení Zlatého kříže za 160 bezpříspěvkových odběrů krve,
věnovat dárci věcný dar (knihu) a finanční dar v hodnotě 2.500,- Kč. Pokud s tím bude
dárce souhlasit, bude informace o udělení Zlatého kříže zveřejněna v Ludgeřovickém
zpravodaji a na www stránkách obce.
- rozhodla, na základě žádosti, udělit souhlas souseda a vlastníka pozemku s umístěním
a provedením stavby oplocení. RO zmocnila starostu obce 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.
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a) rozhodla, na základě žádosti, udělit žadatelům souhlas vlastníka místní komunikace
k připojení stavebního pozemku žadatelů 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 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. 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 souhlas souseda - vlastníka pozemků s umístěním
a provedením stavby rodinného domu včetně přípojek na inženýrské sítě a doplňkových
staveb na pozemku žadatelů 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.
- vzala na vědomí informaci starosty obce o registraci obce Ludgeřovice do
celorepublikové úklidové akce s názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme
společně Ludgeřovice“, během které bude dobrovolníky uklizen břeh kolem tzv.
Menšíkové louky a lesík nad pískovnou, hasiči provedou úklid toku Ludgeřovického
potoka a farníci provedou úklid pozemků farnosti. Likvidaci odpadů zajistí Technické
služby Ludgeřovice a OZO Ostrava. Akce se uskuteční dne 6. 4. 2018 od 9:00 do 12:00
hod. Hlavním organizátorem akce bude starosta obce Mgr. Havlík.
- rozhodla o umístění pamětní desky zesnulému hráči fotbalového oddílu Petru
Zoubkovi v areálu fotbalového hřiště TJ Ludgeřovice a uložila starostovi obce, aby do
příští schůze předložil k posouzení grafický návrh pamětní desky vč. cenového návrhu
na její výrobu.
- rozhodla podpořit tradiční turnaj družstev v bowlingu „O pohár starosty obce“
formou úhrady nákladů na zakoupení cen pro nejúspěšnější účastníky v jednotlivých
běžeckých kategoriích. Akce se uskuteční v sobotu dne 22. 3. 2019 od 11:00 hod
v restauraci Selský dvůr.
- uložila starostovi obce, aby neprodleně podal na KÚ Moravskoslezského kraje žádost
o dotaci na spolufinancování oslav Dne válečných veteránů a oslav výročí ukončení
I. světové války, které se uskuteční dne 9. 11. 2019.

Kontrola usnesení z minulých schůzí.
- vzala na vědomí žádost o zabezpečení opravy zapůjčeného čerpadla, sloužícího k
odčerpání odpadních vod a uložila vedoucímu odboru výstavby a ŽP, aby do příštího
zasedání Rady obce předložil návrh stavební úpravy stávající jímky přečerpávání
odpadních vod.

Stránka 2 ze 4

18. 3. 2019

RO 10
- 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 bude přeložení kabelů NN 2xAyKy 3x120+70 v rámci
rekonstrukce Hasičské zbrojnice v Ludgeřovicích.
- 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.
- rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb systémové
podpory pro elektronický docházkový systém PowerKey. RO zmocnila starostu obce
k podpisu předmětného dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb systémové podpory
ve variantě PREMIUM ve znění návrhu, předloženého k projednání.
- schválila návrh Výzvy zájemcům o podání nabídky na stavbu zpevněné plochy podél
ul. Vrablovecká v úseku ul. U Rybníků – ul. Lípová v Ludgeřovicích, a to ve znění
návrhu, předloženého k projednání vedoucím odboru výstavby, ŽP a údržby obce.
Obsahem výzvy jsou zadávací podmínky a neoceněný výkaz výměr stavby. Lhůta pro
podání nabídek uchazečů je stanovená do 1. 4. 2019 do 14.00 hod.
a) rozhodla, ve smyslu ustanovení čl. 3 odst. 3 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 výkon autorizovaného technického dozoru investora při provádění
stavby s názvem: "Budova hospodářského a sociálního zázemí hřbitova v
Ludgeřovicích". RO zmocnila starostu obce k podpisu příkazní smlouvy s vybraných
uchazečem ve znění návrhu, předloženého k projednání.
b) rozhodla, ve smyslu ustanovení čl. 3 odst. 3 Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje
postup při zadávání veřejných zakázek, služeb, nebo stavebních prací malého rozsahu a
po posouzení předložené nabídky, o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž
předmětem plnění je výkon autorského dozoru projektanta při provádění stavby s
názvem: "Budova hospodářského a sociálního zázemí hřbitova v Ludgeřovicích".
RO zmocnila starostu obce k podpisu příkazní smlouvy s vybraných uchazečem ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
c) rozhodla, ve smyslu ustanovení čl. 3 odst. 3 Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje
postup při zadávání veřejných zakázek, služeb, nebo stavebních prací malého rozsahu a
po posouzení předložené nabídky, o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž
předmětem plnění je výkon činnosti koordinátora BOZP při provádění stavby: "Budova
hospodářského a sociálního zázemí hřbitova v Ludgeřovicích". RO zmocnila starostu
obce k podpisu příkazní smlouvy s vybraných uchazečem ve znění návrhu, předloženého
k projednání.
- rozhodla, ve smyslu ustanovení čl. 5 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
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předmětem bude zpracování projektové dokumentace ke stavbě „Vrablovec – splašková
kanalizace“. RO zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem.
- rozhodla, na základě žádosti, udělit souhlas vlastníka místní k připojení stavebního
pozemku žadatele k místní komunikaci ul. Nad Nádražím zřízením sjezdu (pro budoucí
stavbu haly – balení a skladování kávy, čaje, proutí a výrobků z proutí). 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.
- neschválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
Dohody o umístění stavby, jejímž předmětem je přeložení nadzemního vedení VN.
Přeložka nadzemního vedení má být dle návrhu projektanta umístěna dle předloženého
situačního výkresu umístění stavby nad pozemkem v k.ú. Ludgeřovice, který je v
majetku obce Ludgeřovice, a který je dle územního plánu určen k zástavbě rodinnými
domy. Souhlasem s provedením přeložení VN dle předloženého návrhu dojde díky
ochrannému pásmu VN k snížení hodnoty stavebního pozemku v majetku obce
Ludgeřovice.
- schválila, v souladu se zmocněním, uděleným radě obce zastupitelstvem obce na
17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017, rozpočtová opatření č. 4/2019 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 12. 6. 2019.
- rozhodla, ve smyslu ustanovení čl. 3 odst. 3 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 bude zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) v majetku
obce Ludgeřovice (celkem 12 objektů). RO zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy
o dílo s vybraným zhotovitelem.
- vzala na vědomí informace vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce o průběhu
veřejného projednávání záměru na rozšíření spalovny nebezpečných odpadů, které se
uskutečnilo v 3. patře Velkého sálu budovy DTO CZ, s.r.o. na Mariánském náměstí
č.p. 480/5 v Ostravě – Mariánských Horách dne 6.3.2019.
- vzala na vědomí informaci tajemníka OÚ, že notebook pro potřeby OÚ a komisí RO
byl zakoupen v internetovém obchodě ALZA.
Zpracoval: Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice
v Ludgeřovicích, 18. 3. 2019
Schválili:
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Ing. Alena Janošová
místostarostka obce

