USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 25.6.2008
v Obecním domě na Vrablovci
1. ZO schválilo program jednání, který předloţil starosta obce a rozhodlo, ţe o kaţdém bodu
programu jednání se bude hlasovat samostatně a veřejně.
Hlasování pro: 18
proti: 0
zdržel se: 0
2. a) ZO schválilo zapisovatelkami p. Annu Fialovou, p.Vlastu Bortlíkovou
Sčítáním hlasů pověřilo: p.Jiřího Olšáka
Ověřovatelé zápisu z dnešního zasedání : MUDr.Petr Bělan, Mgr.Kolarz
Hlasování pro: 18
proti: 0

zdržel se: 0

b) ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č.10 konaného dne 23.4.2008.
3. ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole usnesení zastupitelstva obce
č. 21, 4, 6,7, 8, 9 a 10 .
Hlasování pro : 17
proti: 0

zdržel se: 1

4. a) ZO rozhodlo o zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 5.5. a) ze 4. zasedání
konaného dne 6.6.2007.
Hlasování pro: 17
proti: 1
zdržel se: 0
4. b) ZO rozhodlo o záměru prodeje části obecních pozemků parc.č. 2915/2 –
orná půda a 2915/3 – orná půda v katastrálním území Ludgeřovice, v geometrickém plánu
č. 2374-83/2008 ze dne 29.5.2008 označených jako pozemky parc.č. 2915/2 orná půda o
výměře 2730 m2, parc.č. 2915/3 – orná půda o výměře 2769 m2, parc.č. 2915/11 – orná půda
o výměře 1495 m2 a 2915/12 – orná půda o výměře 1577 m2.
Hlasování pro: 18
proti: 0
zdržel se: 0
4. c) ZO pověřilo starostu obce zveřejnit záměr prodeje na úřední desce OÚ Ludgeřovice,
a to v souladu s bodem ZO 4 b) tohoto usnesení.
Hlasování pro: 18
proti: 0
zdržel se: 0
4. d) ZO stanovilo pro podání nabídek zájemců o odprodej následující kritéria:
1) Minimální prodejní cena se stanoví na 500,- Kč/m2.
2) Termín podání ţádostí o koupi pozemku se stanoví do 15.8.2008 do 12.00 hod. na
podatelně OÚ Ludgeřovice v zapečetěné obálce z označením „Prodej pozemků“
s uvedením par.č.pozemku, o který má ţadatel zájem (2915/2, 2915/3,2915/11 a 2915/12)
a „Neotvírat“. Osobně doručované ţádosti budou přijímány v pracovních dnech a
v pracovní době na podatelně OÚ Ludgeřovice. Podklady k prodeji pro ZO připraví
výběrová komise ve sloţení po jednom zástupci kaţdé politické strany zastoupené v ZO.
Člena komise nominuje kaţdá politická strana písemně starostovi obce do 31.7.2008.
3) V kupních smlouvách bude smluvně zabezpečeno, ţe pozemky jsou určeny jen pro
výstavbu rodinných domů.
4) S kupními smlouvami na pozemky parc.č. 2915/2 a 2915/3 (dle G.P. dolní pozemky blíţe
k lesu) budou současně uzavřeny smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pro výstavbu, ochranné pásmo a údrţbu plánované stoky splaškové kanalizace Vrablovec.
5) Ţádosti, které nebudou obsahovat přesné uvedení parcely a nabídnutou kupní cenu, budou
z projednávání předem vyloučeny.
Hlasování pro: 18
proti: 0
zdržel se: 0
5.1 a) ZO rozhodlo o záměru směny obecního pozemku parc.č. 2743/1 – orná půda v k.ú.
1

Ludgeřovice o výměře 2 611 m2, za pozemky parc.č. 3088/2 – trvalý travní porost o výměře
2 721 m2 a parc.č. 3088/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 887 m2 v k.ú. Ludgeřovice,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků nebude finančně dorovnán.
Hlasování pro: 17
proti: 1
zdržel se: 0
5.1 b) ZO pověřilo starostu obce k přípravě podkladů pro realizaci směny (znalecký posudek
potřebný pro výpočet daně, zajištění nabývacích titulů apod.) dle bodu 5 a) tohoto usnesení.
Hlasování pro: 17
proti: 1
zdržel se: 0
5.1 c) ZO pověřilo starostu obce ke zveřejnění záměru směny na úřední desce OÚ.
Hlasování pro: 17
proti: 1
zdržel se: 0
5.2 a) ZO schválilo prodej pozemků parc. č. 3088/6 a 3088/10 orná půda v k.ú. Ludgeřovice,
obec Ludgeřovice zapsaných na LV č. 1765 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Opava, formou výběrového řízení, jeţ provede společnost Ostravská
aukční síň s.r.o., IČ: 483 92 812, se sídlem Ostrava, Poděbradova 909/41.
Hlasování pro: 14
proti: 0
zdržel se: 4
5.2 b) ZO schválilo podmínky a kritéria výběrového řízení pro zájemce o koupi výše uvedených
pozemků, kterými jsou:
nejvyšší nabídnutá kupní cena
uzavření kupní smlouvy po splnění podmínek obsaţených Smlouvy o smlouvě
budoucí, ve které bude uvedeno, ţe kupní smlouva o prodeji výše uvedených
pozemků bude uzavřena aţ poté co zájemce připraví pozemky pro výstavbu tak, jak
je uvedeno v urbanistické studii zpracované společností KANIA, a.s., č. 035/08.
příprava území bude dokončena nejpozději do dvou let od podpisu smlouvy
s vybranou developerskou společností
Hlasování pro: 14
proti: 0
zdržel se: 4

6. ZO projednalo závěrečný účet obce Ludgeřovice za rok 2007 a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením obce Ludgeřovice v roce 2007, a to bez výhrad.
Hlasování pro: 17
proti: 0

zdržel se: 1

7. ZO schválilo rozpočtového opatření číslo 1, dle návrhu předloţeného ekonomkou
obce.
Hlasování pro: 18
proti: 0
zdržel se: 0
8. a) ZO rozhodlo o záměru prodeje obecního pozemku parc.č. 1121 – zastavěná plocha,
zbořeniště o výměře 47 m2 v k.ú. Ludgeřovice.
Hlasování pro: 18
proti: 0
zdržel se: 0
b) ZO pověřilo starostu obce ke zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu
ZO 8 a) tohoto usnesení na úřední desce.
Hlasování pro : 18
proti: 0
zdržel se: 0
c) ZO uložilo starostovi obce, aby cena prodávaného pozemku dle bodu ZO 8 a) tohoto
unesení byla stanovena znaleckým posudkem, který nechá vyhotovit na své náklady ţadatel
o odprodej.
Hlasování pro: 18
proti: 0
zdržel se: 0
9. a) ZO schválilo závěrečný účet Sdruţení obcí Hlučínska za r.2007 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování pro: 15
proti: 0
zdržel se: 3
2

b) ZO vzalo na vědomí Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného Svazku
sdruţení obcí Hlučínska za rok 2007.
c) ZO vzalo na vědomí Zprávu kontrolní a revizní komise SOH ze dne 25.3.2008 o výsledku
kontroly hospodaření Sdruţení obcí Hlučínska za rok 2007.
10. ZO schválilo ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona o obcích záměr prodeje části objektu
č.p. 600 (Obecní dům) na ul. Hlučínská a pověřuje místostarostku obce jako předkladatelku
předloţit ZO ke schválení řádné podmínky a způsob prodeje.
Hlasování pro: 12
proti: 6
zdržel se: 0
11. a) ZO rozhodlo vyhlásit osobností obce Ludgeřovice r. 2007 paní Evu Tvrdou a ocenit
ji pamětním listem a finanční odměnou xxxxxxxxxxxxx na příštím jednání ZO.
Hlasování pro: 15

zdržel se: 3

proti: 0

11. b) ZO rozhodlo ocenit Petra Coufala a Lukáše Raka pamětním listem ZO a finanční
odměnou xxxxxxxxxx na příštím jednání ZO.
Hlasování pro: 18

zdržel se: 0

proti: 0

12. ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 11.zasedání ZO Ludgeřovice.
Seznam návrhů, které zastupitelstvo projednalo, ale hlasováním nebylo přijato žádné
usnesení :
ZO rozhodlo o změně usnesení ZO č.5.5 a) ze 4.zasedání ZO konaného dne 6.6.2007 ve smyslu,
ţe se bude jednat o 4 stavební pozemky.
Hlasování pro: 3
proti: 0
zdrželo se: 15
ZO rozhodlo zařadit do programu jednání návrh Ing.Petra Baránka na zakoupení světelné tabule
pro TJ Ludgeřovice.
Hlasování pro: 10
proti: 1
zdrželo se : 7

Na jednání bylo dle prezenční listiny přítomno celkem: 18 členů zastupitelstva obce.
Omluveni: Ing.Přemysl Havlík, Ing. Tomáš Chorovský, p.Helmut Šafarčík

v Ludgeřovicích 25.6.2008

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

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

Za správnost : A. Fialová
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