16.9.2009

USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice (dále ZO), konaného dne
16.9.2009 od 17:30 hod. ve Společenském domě na Vrablovci
1.

2.

ZO schválilo program jednání, předloţený starostou obce, rozšířený o bod 5 c),
navrţený Ing.Smetanou, s názvem „Dodatek č.2 ke zřizovací listině PO MŠ
Ludgeřovice“ a rozhodlo, ţe o kaţdém bodu programu se bude hlasovat
samostatně a veřejně.
Hlasování pro: 14
Proti:0
Zdrţel se: 0
a)a) ZO schválilo zapisovatelkami p.Vlastu Bortlíkovou a p. Janu Baránkovou
Sčítáním hlasů pověřilo p.Jiřího Olšáka.
Ov Ověřovateli zápisu z 19. zasedání ZO schválilo : MUDr.Martina Havlíka,
p.Davida Langeho
Hlasování pro: 13
Proti: 0
Zdrţel se: 1
b) ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č.18, konaného dne
17.6.2009.

3.

ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole usnesení zastupitelstva obce
č. 21,8,9,17 a 18 .
Hlasování pro: 14
Proti: 0
Zdrţel se: 0

4.

ZO schválilo rozpočtové opatření č.6/2009.
Hlasování pro: 14
Proti: 0

Zdrţel se: 0

5.

ZO rozhodlo neprojednat bod č.5a) programu jednání.
Hlasování pro: 14
Proti: 0
Zdrţel se: 0

6.

ZO schválilo zrušení „Rady obcí pro udrţitelný rozvoj území“.
Hlasování pro: 13
Proti: 0
Zdrţel se:1

7.

ZO vzalo na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na
rok 2009.

8.

ZO rozhodlo zrušit anketu „Osobnost obce Ludgeřovice roku 2008“.
Hlasování pro: 14
Proti: 0
Zdrţel se: 0

9.

a) ZO rozhodlo v souladu s čl. XIII odst. 5 soutěţních podmínek developerské
soutěţe nazvané „Centrum sluţeb Ludgeřovice“, o částečné změně soutěţních
podmínek tak, ţe čl. VI odst.1 textová část, pátá odráţka bude nově znít takto:
-popis developerské koncepce s uvedením vyuţití jednotlivých prostor a
uvedením pevné jednotkové ceny za 1m2 převáděných pozemků ke dni uzavření
příslušné kupní smlouvy, tj. ke dni dokončení stavby a dále závazek investovat
do navrţených prostor tak, aby ty byly vyuţity dle zadání vyhlašovatele,
popřípadě zájemce doloţí jiný návrh majetkoprávního vypořádání vlastnických
vztahů v rámci zamýšleného projektu. K popisu koncepce uvede zájemce osobu
či osoby, které budou vyuţívat jím navrţené prostory s tím, ţe předloţí rovněţ
písemný souhlas těchto osob respektovat jím navrţené architektonické a
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urbanistické řešení, popřípadě zájemce předloţí jiný návrh řešení, ze kterého
bude zřejmé, ţe bude dodrţen architektonický a urbanistický vzhled schváleného
návrhu.
Hlasování pro: 14
Proti: 0
Zdrţel se: 0
b) V souladu s ust. XI odst. 3 podmínek developerské soutěţe „Centrum sluţeb
Ludgeřovice“, ZO rozhodlo vyzvat zájemce společnost Sample alfa a.s., IČ: 282
61 038, se sídlem Jeřábkova 1849/6, 602 00 Brno, aby doplnil svůj návrh do
30.9.2009 tak, ţe v části popis developerské koncepce a v části předkládaného
majetkoprávního vypořádání uvede, jakým způsobem budou vyřešeny
majetkoprávní vztahy k pozemkům, které nebudou předmětem směny a nebudou
předmětem nájmu s tím, ţe zde uvede, zda-li tyto pozemky zůstanou v majetku
obce, nebo je hodlá zakoupit, či si je ponechá v nájmu. Pro ten případ uvede
jednotkovou cenu za 1 m2 převáděných pozemků či cenu nájmu. Protoţe u
některých pozemků má dojít ke směně v rozdílných výměrách, uvede, jakým
způsobem bude řešeno finanční narovnání směňovaných pozemků.
Hlasování pro: 14
Proti: 0
Zdrţel se: 0
10.

a) ZO vzalo na vědomí, ţe v souladu s usnesením zastupitelstva obce byly
občany podávány návrhy k zapracování do nového územního plánu, a to
v předem stanoveném a zveřejněném termínu do 31.8.2009. Celkem bylo
podáno 31. návrhů.
b) ZO pověřilo starostu obce, aby po předběţném vyhodnocení
shromáţděných poţadavků v komisi výstavby a ŢP a vyjádření pověřeného
pořizovatele svolal pracovní schůzku (aktiv) zastupitelstva k dané věci, před
schválením konečné osnovy úkolu v zastupitelstvu obce.
Hlasování pro: 14
Proti: 0
Zdrţel se: 0

11.

ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 19. zasedání ZO
Ludgeřovice.

Seznam návrhů, které ZO projednalo, ale hlasováním nebylo přijato žádné usnesení:
5. b,c)

ZO rozhodlo zrušit článek II. odst.1 v dodatku č.7 ke zřizovací listině PO ZŠ a
MŠ Ludgeřovice a v dodatku č.2 ke zřizovací listině PO MŠ Ludgeřovice.
Hlasování pro: 2
Proti: 1
Zdrţel se: 11

5. b)

ZO schválilo znění dodatku č.7 ke zřizovací listině PO ZŠ a MŠ Ludgeřovice.
Hlasování pro: 10
Proti: 1
Zdrţel se: 3

5. c)

ZO schválilo znění dodatku č.2 ke zřizovací listině PO MŠ Ludgeřovice.
Hlasování pro: 10
Proti: 1
Zdrţel se: 3

Na jednání bylo dle prezenční listiny přítomno celkem 14 členů zastupitelstva obce.
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Omluveni:
MUDr. T.Kačmařová, Ing. P.Havlík, Ing. T.Chorovský, p.K.Bunček, p.H.Šafarčík,
p.J.Moravcová, Ing.E.Kučera

Za správnost:: Bc.Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice
v Ludgeřovicích, 16.9.2009

Mgr. Daniel Havlík v.r.
starosta obce

Mgr. Helena Pipreková v.r.
místostarostka obce
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