USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006
v Obecním domě v Ludgeřovicích
1.

a) Zastupitelstvo obce (dále ZO) vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením § 55
odst.2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb, o volbách do zastupitelstev obcí zanikl na
základě rezignace dnem 30.11.2006 mandát člena Zastupitelstva obce Ludgeřovice
ing. Janu Kamradkovi.
b) ZO vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením § 56 odst.1 zákona č.491/2001
Sb, o volbách do zastupitelstev obcí, nastoupil do funkce člena Zastupitelstva obce
Ludgeřovice náhradník z kandidátní listiny ČSSD v pořadí podle § 45 odst. 5 výše
citovaného zákona pan David Lange, a to dnem 1.12.2006.

2.

ZO schválilo program jednání předložený starostou obce a rozhodlo, že o každém
bodu programu jednání se bude hlasovat samostatně a veřejně.
Hlasování pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0

3.

a) ZO schválilo zapisovatelku: p. Annu Fialovou
Sčítáním hlasů pověřilo : ing. Jindřicha Hudečka
Ověřovatelé dnešního zápisu : Mgr.Petr Kolarz, p. Helmut Šafarčík
Hlasování pro: 19
proti: 0

zdržel se: 0

b) ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č.1 konaného dne 6.11.2006.
4.

ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole usnesení zastupitelstva obce
č. 8, 21, 11, 14,15, 17, 18, 19 a 1.
Hlasování pro : 19
proti : 0
zdržel se: 0

5.1 a) ZO schválilo záměr bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 387/5 –
trvalý travní porost výměře cca 260 m2 a části pozemku parc.č. 387/2 – trvalý
travní porost o výměře cca 75 m2 v k.ú. Ludgeřovice z majetku obce, darovací
smlouvou MUDr. Erichu Pudichovi, bytem xxxxxxxxxxxx. Přesná výměra
převáděných částí pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.
Hlasování pro : 19
proti : 0
zdržel se: 0
5.1 b) ZO pověřilo starostu obce k přípravě geometrického plánu pro rozdělení
pozemků parc.č. 387/5 a 387/2 v k.ú. Ludgeřovice a stanovení přesných
výměr převáděných částí dle bodu č. 5.1 a) tohoto usnesení.
Hlasování pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
5.1 c) ZO vzalo na vědomí, že po zpracování geometrického plánu bude záměr
bezúplatného převodu v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb., zveřejněn
na úřední desce OÚ.
Hlasování pro : 19
proti : 0
zdržel se: 0
5.1 d) ZO rozhodlo, aby smlouva o bezúplatném převodu – darovací smlouva na
části pozemků dle bodů 5.1 a), 5.1 b) tohoto usnesení byla současně zatížena
věcným břemenem k zajištění předmětných pozemků pro přístup do objektu
zdravotního střediska v rozsahu potřebném pro fungování tohoto objektu pro
účely, ke kterému byl zřízen.
Hlasování pro : 19
proti : 0
zdržel se : 0
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5.2 a) ZO schválilo uzavření kupních smluv s vlastníky pozemků, po kterých
probíhají místní komunikace ul. Malá a Strmá v Ludgeřovicích, jedná se o
výkup následujících pozemků nebo částí pozemků :
1. Pozemek parc.č. 166 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 330 m2,
vlastníci: Petr Münster, Gertruda Tvrdá, Jiřina Kajzarová,
za cenu 330 m2 x 30,- Kč/m2 = 9 900,- za celou výměrou
2. Pozemek parc.č. 1819/25 – orná půda, o výměře 420 m2
vlastník: Milan Poruba
za cenu 420 m2 x 30,- Kč/m2 = 12 600,- Kč za celou výměru
3. Pozemek parc.č. 1820/3 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 169 m2,
vlastník: p. Herta Porubová
za cenu 169 m2 x 30,- Kč/m2 = 5 070,- za celou výměru.
4. Částí pozemků parc.č. 176 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře cca 194 m2.
178 /1 – zast. plocha a nádvoří, o výměře cca 137 m2.
177/1 – zast. plocha a nádvoří, o výměře cca 40 m2.
Přesná výměra kupovaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem,
vlastník : Herta Porubová, za cenu 30,- Kč/m2.
Hlasování pro : 19
proti : 0
zdržel se: 0
5.2 b) ZO zmocnilo starostu obce k podpisu kupních smluv dle bodu 5.2 a)
tohoto usnesení.
Hlasování pro : 19
proti: 0
zdržel se: 0
5.2 c) ZO schválilo uzavření darovací smlouvy o převzetí daru – části pozemku
parc.č. 177/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře cca 34 m2 a části pozemku
parc.č. 179 – zahrada o výměře cca 27 m2, od p. Bc. Miloše Rohovského,
bytem xxxxxxxxxxx. Přesná výměra darovaných pozemků bude stanovena
geometrickým plánem.
Hlasování pro : 19
proti : 0
zdržel se : 0
5.2 d) ZO zmocnilo starostu obce k podpisu darovací smlouvy dle bodu č.5.2 c)
tohoto usnesení.
Hlasování pro : 19
proti : 0
zdržel se : 0
5.2 e) ZO neschválilo výkup pozemků parc.č. 173 – ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 149 m2, parc.č. 171 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 49 m2
od p. Jiřiny Kajzarové za cenu 130,10 Kč/m2 a části pozemku parc.č. 180/1 –
trvalý travní porost o výměře cca 240 m2 od p. Květoslavy Vejnoskové za
cenu 60,- Kč/m2. ZO současně zmocnilo starostu obce, aby se jmenovanými
vlastníky dále osobně jednal, s pokusem o dohodu o ceně tak, jak schválilo
ZO na zasedání dne 30.8.2006, t.j. 30,- Kč/m2 vykupovaných pozemků.
Hlasování pro : 19
proti : 0
zdržel se : 0
5.3 a) ZO schválilo záměr směny části obecního pozemku parc.č. 2743/1 – orná
půda, o výměře cca 70 m2, za část pozemku parc.č. 2743/3 – orná půda o
výměře cca 70 m2, na které se nachází obecní chodník, vlastníci Ing. Josef
Barvík, Yvetta Barvíková, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Přesná
výměra bude upřesněna geometrickým plánem. Případný rozdíl ve výměrách
směňovaných pozemků vzniklých geometrickým plánem nebo rozdílnými
cenami pozemků bude mezi smluvními stranami dorovnán finančně v ceně
stanovené znaleckým posudkem
Hlasování pro : 17
proti : 1
zdržel se: 1
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5.3 b) ZO uložilo starostovi obce, aby zajistil vypracování geometrického plánu
pro směnu pozemků dle bodu 5.3 a) tohoto usnesení.
Hlasování pro : 17
proti : 1
zdržel se: 1
5.3 c) ZO vzalo na vědomí, že záměr směny pozemků dle bodu č. 5.3 a) tohoto
usnesení bude před schválením směnné smlouvy v zastupitelstvu obce zveřejněn
na úřední desce OÚ a to v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb.
Hlasování pro : 17
proti : 1
zdržel se : 1
5.4 a) ZO schválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 1753/1 – orná půda
v k.ú. Ludgeřovice o výměře cca 1200 m2. Přesná výměra bude upřesněna
geometrickým plánem.
Hlasování pro : 17
proti : 0
zdržel se: 2
5.4 b) ZO pověřilo starostu obce k přípravě geometrického plánu pro rozdělení
pozemku a stanovení přesné výměry pozemku dle bodu 5.4 a) tohoto
usnesení, navrženého k odprodeji.
Hlasování pro : 17
proti : 0
zdržel se: 2
5.4 c) ZO vzalo na vědomí, že po zpracování geometrického plánu bude záměr prodeje
zveřejněn na úřední desce OÚ Ludgeřovice a to v souladu se zákonem o obcích
č.128/2000 Sb.
Hlasování pro : 17
proti : 0
zdržel se : 2
5.5 a) ZO rozhodlo o nabytí nemovitostí do majetku obce a to:
- pozemku parc.č. 3089 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Ludgeřovice,
o výměře 57 m2.
- budovy bez č.p./č.e. – občanská vybavenost na pozemku parc.č. 3089
v k.ú. Ludgeřovice (tzv. „Panská kaple“) odkoupením od Zemědělského podniku
Rázová, s.p. se sídlem Revoluční 18, 792 01 Bruntál, za cenu stanovenou znaleckým
posudkem.
Hlasování pro : 15
proti : 1
zdržel se : 3
5.5 b) ZO pověřilo starostu obce k pořízení znaleckého posudku a k dalšímu
jednání se Zemědělským podnikem Rázová, s.p. při přípravě kupní smlouvy
dle bodu č. 5.5 a) tohoto usnesení..
Hlasování pro : 15
proti : 1
zdržel se : 3
5.5 c) ZO zmocnilo starostu obce k podpisu kupní smlouvy dle bodu 5.5 a) tohoto
usnesení .
Hlasování pro : 15
proti : 2
zdržel se : 2
6. ZO schválilo realizaci rozpočtového opatření č. 3 a to včetně úprav navržených
starostou obce.
Hlasování pro : 17
proti : 0
zdržel se : 2
7. ZO schválilo rozpočtové hospodaření obce do doby schválení rozpočtu na r. 2007 dle
zásad rozpočtového provizoria, které jsou v důvodové zprávě k tomuto bodu jednání.
Hlasování pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
8. a) ZO schválilo plán práce kontrolního výboru ZO na rok 2007 dle návrhu předloženého
předsedou kontrolního výboru p.Kamilem Bunčkem.
Hlasování pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0

b) ZO schválilo plán práce finančního výboru ZO na rok 2007 dle návrhu předloženého
předsedou finančního výboru ing.Přemyslem Havlíkem.
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Hlasování pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

9. a) ZO schválilo jednací řád kontrolního výboru ZO dle návrhu předloženého předsedou
kontrolního výboru p. Kamilem Bunčkem.
Hlasování pro : 19
proti : 0
zdržel se: 0
b) ZO schválilo jednací řád finančního výboru ZO dle návrhu předloženého předsedou
finančního výboru Ing. Přemyslem Havlíkem.
Hlasování pro : 19
proti : 0
zdržel se: 0
10. ZO schválilo konání řádných zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice v roce 2007
v termínech: 7.3.2007, 6.6.2007, 29.8.2007 a 28.11.2007.
Hlasování pro: 13
proti: 2
zdržel se: 4
11. a) ZO schválilo odkoupení pozemku parc.č. 3222 v k.ú. Ludgeřovice, orná
půda o výměře 1455 m2, ve vlastnictví Ing. Radúze Romby, xxxxxxxxxxx
za celkovou cenu 300 tis. Kč.
Hlasování pro: 18
proti : 0
zdržel se: 1
11. b) ZO zmocnilo starostu obce k podpisu kupní smlouvy dle bodu 12 a) tohoto
usnesení .
Hlasování pro : 18
proti : 0
zdržel se: 1
12. ZO schválilo úkoly a zodpovědnost místostarostky za hospodaření obce podle
schváleného rozpočtu dle návrhu starosty obce.
Hlasování pro : 17
proti : 0
zdržel se: 2
13. a) ZO rozhodlo v souladu s ust. § 94 odst.2 zákona o obcích zařadit do programu
jednání návrh Ing. Baránka, uložit RO vypsat urbanistickou soutěž na využití
centra obce, tzv. Menšíkové louky.
b) ZO ukládá RO vypsat urbanistickou soutěž na využití tzv.„Menšíkové louky“.
Hlasování pro: 16
proti :0
zdržel se: 3
14. ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 2.zasedání ZO Ludgeřovice.
Seznam návrhů, které zastupitelstvo projednalo, ale hlasováním nebylo přijato žádné
usnesení :
1. Protinávrh Ing. Smetany k návrhu na odkoupení Panské kaple na pozemku p.č. 3089.
2. Vyplácení měsíčních odměn neuvolněným členům ZO, členů výboru a komisí, kteří nejsou
členy ZO.
3. Nesouhlas s variantou kolejové dopravy TR 2.
Na jednání bylo dle prezenční listiny přítomno celkem: 19 členů zastupitelstva obce.
Omluveni : Ing. Jiří Hofrichter, p.Pavel Paskuda
Neomluveni : -----v Ludgeřovicích 11.12.2006

………………………….
Mgr.Daniel Havlík v.r.
starosta obce

…………………………
Mgr.Helena Pipreková v.r.
místostarostka obce

Za správnost : A. Fialová v.r.
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