15. 4. 2019

RO 12
VÝTAH z USNESENÍ
z 12. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne
15. 4. 2019 od 14:00 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,

- vzala na vědomí žádost o stanovisko obce Ludgeřovice ke studii s názvem „Zvýšení
bezpečnosti na místní komunikaci Malánky a Rovniny“ a uložila starostovi obce, aby
předmětnou studii a její případnou realizaci projednal s vedením města Hlučín, které je
vlastníkem 1/2 dotčené místní komunikace v zájmovém území.
- vzala na vědomí informaci o výsledku kontroly připravenosti a akceschopnosti
jednotky požární ochrany, kterou provedl dne 26. 3. 2019 Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava.
- vzala na vědomí zprávu Odboru sociálních věcí MÚ Hlučín o jeho činnosti v r. 2018
na úseku sociálně – právní ochrany dětí, kterou vykonává v přenesené působnosti dle
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí na základě veřejnoprávní
smlouvy, uzavřené mezi městem Hlučín a obcí Ludgeřovice.
- vzala na vědomí informaci ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice
Mgr. Karla Morice o provozu předškolních zařízení v průběhu hlavních prázdnin
v r. 2019.
- rozhodla udělit souhlas zapsanému spolku Junák – český skaut, středisko Ludgeřovice,
k užívání vývěsní skříňky Obce Ludgeřovice, umístěné na parkovišti vedle budovy OÚ,
a to pro účely propagace a činnosti spolku. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou a
může být kdykoliv ze strany obce zrušen, pokud bude k tomuto kroku shledán adekvátní
důvod.
- 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 odbahnění
rybníků č. 2 a 3 aplikací speciální bakteriálně enzymatické směsi PTP PLUS do vodní
plochy. RO zmocnila starostu obce 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 úprava provozu světelné signalizace křižovatky
silnic I/56 a III/46611 v Ludgeřovicích po dobu opravy mostu a protihlukových stěn na
státní silnici I/56 v obci Ludgeřovice.
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- rozhodla, na základě předložené žádosti, udělit souhlas s rozšířením sjezdu z místní
komunikace na ulici U Kapličky ke stavebnímu pozemku žadatele. Rozšíření stávajícího
sjezdu jeho stavební úpravou bude provedeno na náklady žadatele s max. šířkou sjezdu
6m.

Kontrola usnesení z minulých schůzí.
- vzala na vědomí návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby přečerpávací jímky odpadních vod, kterou předložil
k projednání vedoucí odboru výstavby, ŽP a údržby obce a uložila starostovi obce, aby
předmětný návrh před jeho uzavřením ze strany obce a před zahájením stavebních prací
projednal s budoucí povinnou.
- vzala na vědomí informaci tajemníka OÚ, že dle sdělení právního zástupce obce byla
soudním exekutorem vymožena na dlužníkovi celá dlužná částka vč. úroků z prodlení,
nákladů nalézacího řízení, nákladů účelně vynaložených v exekučním řízení a nákladů
exekuce.
- vzala na vědomí obsah zápisu z 5. zasedání Komise pro kulturu, sport a sociální věci
Rady obce Ludgeřovice, které se uskutečnilo dne 8. 4. 2019.
- vzala na vědomí obsah zápisu ze 4. zasedání Komise výstavby a ŽP Rady obce
Ludgeřovice, které se uskutečnilo dne 3. 4. 2019.
- rozhodla, na základě posouzení žádosti a v souladu s ustanovením § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), o poskytnutí finančního daru
z rozpočtu obce na r. 2019 zapsanému ústavu Domov Alzheimer Darkov. Finanční dar
bude poskytnut na financování zdravotních, kulturních a sociálních potřeb klientů
obdarovaného, z nichž dva jsou občany obce Ludgeřovice.
- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že v
současné době probíhá vyhodnocování výsledků kamerových zkoušek vybraných úseků
splaškové kanalizace obce Ludgeřovice. Po jejich vyhodnocení bude rozhodnuto o
případném požadavku na odstranění skrytých vad na díle v rámci záruky na dílo,
poskytnuté jeho zhotovitelem.
- schválila, v souladu se zmocněním, uděleným radě obce zastupitelstvem obce na
17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017, rozpočtová opatření č. 6/2019 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 starosty obce, že v současné době jedná s projekční
kanceláří, oprávněnou k projektování dopravních staveb, ve věci podání nabídky na
zpracování projektové dokumentace, potřebné k úpravě dopravního značení a umístění
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přechodu pro chodce na silnici III/46611 Hlučínská u Základní a mateřské školy
Ludgeřovice (tzv. Dolní škola) vč. vybavení tohoto přechodu jak světelnou signalizací
(semafor), tak přídavným osvětlením s cílem zlepšení bezpečnosti chodců v tomto
zájmovém území.
a) rozhodla o přijetí dvou žádostí o tzv. kotlíkovou půjčku po ukončení registrace.
Tímto se počet zájemců zvýšil na 31. Z uvedeného počtu 11 zájemců hodlá vyměnit
neekologický zdroj vytápění za tepelné čerpadlo, 4 za kotel na biomasu a 16 za plynový
kondenzační kotel.
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 předložených nabídek, o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž
předmětem plnění bude příprava žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy MŽP ČR,
vyhlášené prostřednictvím SFŽP ČR č. 1/2019 a realizace projektu. RO zmocnila
starostu obce uzavřením příkazní smlouvy s vybraným zhotovitelem.
- schválila návrh Výzvy zájemcům o podání nabídky na provedení lokálních oprav
živičného povrchu místních a účelových komunikací v majetku obce Ludgeřovice v roce
2019. Obsahem výzvy jsou zadávací podmínky a neoceněný výkaz výměr opravy 1m2
živičného povrchu komunikace. Lhůta pro podání nabídek uchazečů je stanovená do
29. 4. 2019 do 14:00 hod. Vyhodnocení podaných nabídek provede RO v rámci své
schůze dne 29. 4. 2019.
- vzala na vědomí informaci starosty obce o průběhu a výsledku celorepublikové
úklidové akce s názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme společně
Ludgeřovice“, během které byl dne 6. 4. 2019 dobrovolníky uklizen břeh kolem tzv.
Menšíkové louky a lesík nad pískovnou, hasiči provedli úklid toku Ludgeřovického
potoka a farníci provedli úklid pozemků farnosti. Likvidaci odpadů zajistily Technické
služby Ludgeřovice a OZO Ostrava.
- rozhodla o složení delegace, která se zúčastní XXI. Mezinárodního veletrhu Gömör
Expo a Mezinárodního kulturního festivalu, který se uskuteční ve dnech 10 - 12. 5. 2019
v Maďarském městě Putnoku. RO uložila starostovi obce, aby o složení delegace
informoval vedení družebního města Putnok.

Zpracoval: Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice
v Ludgeřovicích, 15. 4. 2019
Schválili:
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Ing. Alena Janošová
místostarostka obce

