1. 4. 2019

RO 11
VÝTAH z USNESENÍ
z 11. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne
1. 4. 2019 od 14:00 hod. v kanceláři starosty obce na OÚ Ludgeřovice.
Přítomní:
Hosté:
Omluveni:

Mgr. Daniel Havlík, p. Marcela Košáková, Mgr. Jakub Kolenko, Ing. Petr Baránek,
Mgr. Ing. Jindřich Hudeček,
p. Jiří Olšák, p. Jarmila Konečná,
Ing. Alena Janošová

- rozhodla, na základě žádosti, udělit souhlas souseda s umístěním a provedením
nástavby a stavebních úprav stavby rodinného domu 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, na základě žádosti, udělit souhlas vlastníka místní komunikace k připojení
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 k uložení přípojek inženýrských sítí a
kanalizace v pozemku obce a k napojení přípojky dešťové kanalizace a přípojky
splaškové kanalizace na veřejné řady v majetku obce Ludgeřovice.
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 pozemku k umístění a
provedení 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.
- rozhodla, na základě žádosti, udělit žadateli souhlas vlastníka místní komunikace
k připojení stavebního pozemku k 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.
- vzala na vědomí žádost zapsaného spolku Linka bezpečí se sídlem Ústavní 95,
181 02 Praha 8 o finanční podporu na provoz bezplatné dětské krizové linky a rozhodla
žádosti z důvodu nedostatku volných finančních prostředků v rozpočtu obce nevyhovět.
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- rozhodla, že XXI. Mezinárodního veletrhu Gömör Expo a Mezinárodního kulturního
festivalu, který se uskuteční ve dnech 10 - 12. 5. 2019 v Maďarském městě Putnoku, se
v zastoupení obce zúčastní delegace, jejíž složení určí starosta obce.
- uložila starostovi obce zaslat představitelům partnerských měst a obcí Tisovec, Putnok
a Nówy Zmigród pozvání k účasti na varhanním koncertu 45. ročníku MHF Janáčkův
máj, který se uskuteční v sobotu 1. 6. 2019 od 19:00 hod. v kostele sv. Mikuláše
v Ludgeřovicích. Délka pobytu delegací z partnerských měst a obcí v Ludgeřovicích se
předpokládá max. od 31. 5. do 2. 6. 2019. RO dále starostovi obce uložila zabezpečit
pro hosty z partnerských měst a obcí ubytování a stravování na odpovídající úrovni,
bude-li to s ohledem na termín koncertu ze strany hostů požadováno, a tlumočnici pro
komunikaci s hosty z Maďarska.

Kontrola usnesení z minulých schůzí.
a) vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že po
konzultaci, se jako ekonomicky nejvhodnější řešení problému s přečerpáváním
odpadních vod jeví provedení stavební úpravy stávající přečerpávací jímky.
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 předloženého cenového návrhu, o přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu, jejímž předmětem plnění bude provedení stavební úpravy přečerpávací jímky.
RO zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem.
- 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, jejímž předmětem plnění je
úprava dat pro export ze spisové služby e-spis LITE zhotovitele do nové spisové služby.
RO zmocnila starostu obce k podpisu předmětného dodatku ke SoD ve znění návrhu,
předloženého k projednání.
- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že veřejná
zakázka malého rozsahu, jejímž předmětem plnění byla stavba nové podzemní přípojky
kNN a venkovního sloupku měření el. energie pro objekt Mateřské školy na ulici
Hlučínská v Ludgeřovicích, byla dodavatelem realizována.
- rozhodla, ve smyslu ustanovení čl. 4 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
předmětem plnění bude stavba zpevněné plochy podél ul. Vrablovecká v úseku ul. U
Rybníků – ul. Lípová v Ludgeřovicích. RO zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy o
dílo s vybraným dodavatelem.
- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že veřejná
zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem plnění bylo vypracování geometrického
plánu, který bude sloužit jako podklad pro směnu části pozemků o výměře 5m2 za
účelem rozšíření pozemní komunikace ul. Rozvětvená v zájmovém území, byla
zhotovitelem dokončena a geometrický plán byl předán objednateli.
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- vzala na vědomí vyúčtování Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti v r. 2018, uzavřenou mezi Obcí
Ludgeřovice a Dopravním podnikem Ostrava, a.s. Na základě předloženého vyúčtování
obdrží obec na svůj účet přeplatek.
- vzala na vědomí obsah zápisu ze 4. zasedání Komise pro kulturu, sport a sociální věci
Rady obce Ludgeřovice, které se uskutečnilo dne 11. 3. 2019.
- schválila, v souladu se zmocněním, uděleným radě obce zastupitelstvem obce na
17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017, rozpočtová opatření č. 5/2019 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.
- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že
v současné době probíhá jednání s projekční kanceláří, oprávněnou k projektování
dopravních staveb, která posoudí rozsah projektové dokumentace, potřebné k úpravě
dopravního značení a umístění přechodu pro chodce na silnici III/46611 Hlučínská u
Základní a mateřské školy Ludgeřovice (tzv. Dolní škola) s cílem zlepšení bezpečnosti
chodců v tomto zájmovém území.
a) vzala na vědomí informaci tajemníka OÚ, že ke dni 29. 3. 2019 obec registrovala 29
zájemců o tzv. kotlíkovou půjčku. Z uvedeného počtu 10 zájemců hodlá vyměnit
neekologický zdroj vytápění za tepelné čerpadlo, 4 za kotel na biomasu a 15 za plynový
kondenzační kotel. Na základě těchto údajů rozhodla RO požádat SFŽP o poskytnutí
částky na půjčky občanům na výměnu kotlů v domácnostech vč. 20% rezervy ve výši
6.408.000 Kč.
b) vzala na vědomí informaci starosty obce, že ke dni 1. 4. 2019 uzavřel Dohodu o
provedení práce na výkon tzv. Kotlíkového specialisty.
- vzala na vědomí, informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že veřejná
zakázka malého rozsahu, jejímž předmětem plnění byla stavba zpevněné plochy v areálu
obchodní společnosti TS Ludgeřovice pod poštou, která bude sloužit pro manipulaci
s elektroodpadem, byla dodavatelem realizována.
- vzala na vědomí informaci starosty obce, že se obec Ludgeřovice zapojila do
celosvětové akce s názvem Hodina Země, jejímž smyslem je podpora ochrany klimatu
Země, vypnutím nasvětlení kostela sv. Mikuláše dne 30. 3. 2019 od 20:30 do 21:30 hod.,
které zajistily TS Ludgeřovice.
- 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, rozhodl o přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu, jejímž předmětem plnění byla výroba pamětní desky zesnulému hráči
fotbalového oddílu TJ Ludgeřovice Petru Zoubkovi.
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- vzala na vědomí informaci starosty obce o výši nákladů na zakoupení věcných cen pro
nejúspěšnější účastníky turnaje v bowlingu „O pohár starosty obce“. Akce se
uskutečnila v sobotu dne 22. 3. 2019 od 11:00 hod v restauraci Selský dvůr.

RO 10/9

- vzala na vědomí informaci starosty obce, že žádost o dotaci na spolufinancování oslav
Dne válečných veteránů a oslav výročí ukončení I. světové války podá osobně na KÚ
Moravskoslezského kraje dne 2. 4. 2019. RO dále vzala na vědomí informaci starosty
obce, že velení AČR poskytne v rámci oslav Dne válečných veteránů a oslav výročí
ukončení I. světové války k prezentaci vozidlo Landrover a obrněné vozidlo IVECO
vč. 8 vojáků z povolání.

Zpracoval: Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice
v Ludgeřovicích, 1. 4. 2019
Schválili:
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Marcela Košáková
členka rady obce

