USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 16.1.2008
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ludgeřovicích
1. ZO schválilo program jednání, který předložil starosta obce rozšířený o bod č.6- Smlouva o
poskytnutí veřejné podpory TJ Ludgeřovice a rozhodlo, že o každém bodu programu jednání
se bude hlasovat samostatně a veřejně.
Hlasování pro: 17
proti: 0
zdržel se: 0
2. a) ZO schválilo zapisovatelkou: p. Annu Fialovou
Sčítáním hlasů pověřilo: tajemníka OÚ
Ověřovatelé zápisu z dnešního zasedání : Ing.Eduard Kučera, p.David Lange
Hlasování pro: 15
proti: 0
Na zasedání ZO se dostavil Mgr. Lubomír Bardaševský.

zdržel se: 2

b) ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č.7 konaného dne 28.11.2007.
Na zasedání ZO se dostavil p. Kamil Bunček.
3. ZO schválilo vyhlášení developerské soutěže obcí Ludgeřovice na vyhledání zájemce o
koupi nebo pronájem pozemků v Katastrálním území Ludgeřovice, specifikovaných v čl. II,
odst.1 „podmínek developerské soutěže“, a to za účelem jejich zastavění ve shodě
s předloženými podmínkami developerské soutěže s tím, že okruh účastníků bude rozšířen
o fyzické osoby.
Hlasování pro : 19
proti: 0
zdržel se: 0
4. ZO rozhodlo neakceptovat nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
na převod pozemků do vlastnictví obce dle přípisu ze dne 3.12.2007, a to z důvodu, že dle
pasportu místních komunikací se na nabízených pozemcích nenacházejí místní komunikace
ve správě obce.
Hlasování pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
Ze zasedání ZO odešel Ing.Tomáš Chorovský.
5. b) ZO schválilo OZV „kterou se vydává požární řád obce Ludgeřovice“ se začleněním
zrušovacího ustanovení pro OZV č.2/2002 „Požární řád obce“ ve znění OZV č.4/2006.
Hlasování pro: 17
proti: 0
zdržel se: 1
6. ZO rozhodlo o uzavření „Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory“ mezi obcí Ludgeřovice a
TJ Ludgeřovice, jejímž předmětem je poskytnutí veřejné podpory TJ Ludgeřovice obcí
Ludgeřovice ve výši 100.000,-Kč ve formě účelové dotace na úhradu nákladů, spojených
s činnosti příjemce podpory.
Hlasování pro: 18
proti: 0
zdržel se: 0
7. ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 8.zasedání ZO Ludgeřovice.
Seznam návrhů, které zastupitelstvo projednalo, ale hlasováním nebylo přijato žádné
usnesení :
5. a) ZO schválilo OZV „kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob“ se začleněním zrušovacího ustanovení.
Hlasování pro: 7
proti: 1
zdržel se: 10
ZO schválilo stažení OZV „kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob“ z programu jednání.
Hlasování pro: 10
proti: 3
zdržel se: 5
1

ZO schválilo vypustit z názvu soutěže slovo developerská a slovo developeři v textu nahradit
jiným výrazem.
Hlasování pro: 1
proti: 8
zdržel se: 10
Seznam dalších návrhů, které zastupitelstvo projednalo a bylo hlasováno o usnesení :
ZO rozhodlo o sloučení návrhů OZV, kterou se zrušuje OZV č.5/2006 s návrhem OZV „kterou
se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší
počet osob“ a o sloučení návrhu OZV, kterou se zrušuje OZV č.2/2002 ve znění OZV č.4/2006
s návrhem OZV „kterou se vydává požární řád obce Ludgeřovice“.
Hlasování pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
ZO rozhodlo projednat návrh na rozšíření okruhu účastníků developerské soutěže
i o fyzické osoby.
Hlasování pro: 15
proti: 0
zdržel se: 4
Na jednání bylo dle prezenční listiny přítomno celkem: 19 členů zastupitelstva obce.
Omluveni: Ing.Přemysl Havlík, MUDr.Kaniová
Neomluveni : -v Ludgeřovicích 16.1.2008

………………………….
Mgr.Daniel Havlík
starosta obce

…………………………
Mgr.Helena Pipreková
místostarostka obc

Za správnost : A. Fialová
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