13. 5. 2019

RO 14
VÝTAH z USNESENÍ
z 14. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne
13. 5. 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

- rozhodla, na základě posouzení předložených cenových nabídek na poskytování
služeb mobilního operátora pro obec Ludgeřovice, JSDHO Ludgeřovice a obchodní
společnost TS Ludgeřovice, s.r.o. a 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 uzavření Smlouvy o poskytování služeb mobilního
operátora na období let 2019 – 2021. RO zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy o
poskytování služeb mobilního operátora s vybraným uchazečem v rozsahu jím
předložené cenové nabídky.
- rozhodla o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce na r. 2019 na částečnou úhradu
nákladů, spojených s pořádáním „4. Sousedského posezení s grilováním aneb Lípová fest
2019“, které se uskuteční dne 25. 5. 2019 od 17:00 hod., pořadateli předmětné akce.
- vzala na vědomí Zprávu o množství vytříděných odpadů v obci Ludgeřovice za 1Q.
r. 2019 a o výši odměny ze systému EKO-KOM.
- rozhodla o udělení souhlasu se stavbou a umístěním vodovodní přípojky na pozemku
obce Ludgeřovice pro rodinný dům s podmínkou, že stavebník po provedení zemních
prací, spojených s uložením této vodovodní přípojky, uvede komunikaci do původního
stavu.
a) rozhodla o udělení souhlasu k navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské
školy ze 108 na 124 dětí ke dni 1. 9. 2019 a k provedení výmazu míst poskytovaného
vzdělávání na adresách Hlučínská 795/16, 747 14 Ludgeřovice a Markvartovická
966/50, 747 14 Ludgeřovice ke dni 31. 8. 2019.
b) rozhodla o udělení souhlasu k navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školní
družiny ze 150 na 180 žáků ke dni 1. 9. 2019.
c) rozhodla o udělení souhlasu k navýšení nejvyššího povoleného počtu strávníků
ze 186 na 194 ke dni 1. 9. 2019 a k provedení výmazu míst poskytovaného vzdělávání
na adresách Hlučínská 795/16, 747 14 Ludgeřovice a Markvartovická 966/50, 747 14
Ludgeřovice ke dni 31. 8. 2019.
d) rozhodla, z důvodu zvyšujícího se počtu žáků ve škole, o udělení souhlasu
k navýšení kapacity a k provedení změny v rejstříku škol a školských zařízení při
Základní škole a mateřské škole Ludgeřovice, příspěvková organizace od 1. 9. 2019
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z 510 na 550 žáků a k navýšení nejvyššího počtu žáků v oboru 79-01-C/01 Základní
škola z 510 na 550.
- rozhodla, že příští schůze RO se uskuteční ve středu dne 29. 5. 2019 od 14:00 hod.
v kanceláři starosty obce na OÚ v Ludgeřovicích.
- 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 o
přidělení veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem plnění bude provedení
opravy rozvaděčů pro mysliveckou chatu Ostříž. RO zmocnila starostu obce k podpisu
objednávky vybranému zhotoviteli.

Kontrola usnesení z minulých schůzí.
- vzala na vědomí informaci starosty obce, že Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby přečerpávací jímky odpadních vod byla
uzavřena dne 13. 5. 2019.
- vzala na vědomí informaci starosty obce, že obec obdržela od MMR ČR dotaci na
spolufinancování realizovaného projektu s názvem „Nový informační systém pro
efektivní a transparentní OÚ v Ludgeřovicích“.
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 o
přidělení veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem plnění bude dodávka a
montáž nábytku do interiéru zasedací síně v budově OÚ Ludgeřovice. RO zmocnila
starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, a to v rozsahu
předloženého cenového návrhu.
b) uložila vedoucímu odboru výstavby, ŽP a údržby obce, aby vyzval k předložení
cenového návrhu alespoň tři potencionální uchazeče o veřejnou zakázku malého
rozsahu, jejímž předmětem plnění bude:
a) zpracování projektové dokumentace a realizace rekonstrukce rozvodů elektro pro
zasedací síň OÚ Ludgeřovice, a to vč. revize elektro,
b) zpracování projektové dokumentace a dodávka a montáž klimatizace pro zasedací síň,
knihovnu a kancelář vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce v budově OÚ
Ludgeřovice, a to vč. revize elektro a
c) pokládka koberce v zasedací síni OÚ Ludgeřovice.
- vzala na vědomí obsah zápisu z 6. zasedání Komise pro kulturu, sport a sociální věci
Rady obce Ludgeřovice, které se uskutečnilo dne 6. 5. 2019.
- vzala na vědomí informaci starosty obce o výsledku jeho jednání ve věci podání
nabídky na zpracování 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) vč. vybavení tohoto přechodu jak světelnou

Stránka 2 ze 3

13. 5. 2019

RO 14
signalizací (semafor), tak přídavným osvětlením s cílem zlepšení bezpečnosti chodců v
tomto zájmovém území.
- vzala na vědomí informaci starosty obce o uzavření Smlouvy o poskytování
poradenských služeb. Předmětem plnění je příprava žádosti o poskytnutí finančních
prostředků na kotlíkové půjčky na výměnu neekologických zdrojů vytápění občany obce
v nemovitostech na území obce Ludgeřovice v rámci výzvy MŽP ČR, vyhlášené
prostřednictvím SFŽP ČR č. 1/2019 a na realizaci projektu, který bude financován
z finančních prostředků, vrácených obci z tzv. kotlíkových půjček.
- vzala na vědomí zprávu místostarostky obce o účasti delegace obce Ludgeřovice na
XXI. Mezinárodním veletrhu Gömör Expo a Mezinárodním kulturním festivalu, který se
uskutečnil ve dnech 10 - 12. 5. 2019 v Maďarském městě Putnoku. Putnok.
- vzala na vědomí informaci starosty obce, že varhanního koncertu 45. ročníku MHF
Janáčkův máj, který se uskuteční v sobotu 1. 6. 2019 od 19:00 hod. v kostele sv.
Mikuláše v Ludgeřovicích se zúčastní pětičlenná delegace z maďarského družebního
města Putnok a pětičlenná delegace ze slovenského družebního města Tisovec. Vedení
polského družebního města Nowy Zmigród na pozvání k účasti na koncertu doposud
nereagovalo.

Zpracoval: Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice
v Ludgeřovicích, 14. 5. 2019
Schválili:
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Ing. Alena Janošová
místostarostka obce

