Na webových stránkách http://www.moravskoslezskenovinky.cz byla 16. července 2012
zveřejněna následující informace:

Ludgeřovice dostaly peníze na škody z povodní

Podemletý břeh rybníka v Ludgeřovicích

Obec Ludgeřovice ležící u Ostravy obdržela po dvou letech od Moravskoslezkého kraje dotaci na škody
z povodní v roce 2010.

12.červenec 2012 - 16:00
Moravskoslezskénovinky.cz o tom informoval starosta Ludgeřovic Daniel Havlík. Povodně postihly
region v květnu a červnu roku 2010. Voda tehdy způsobila poměrně značné škody na soukromém i
veřejném majetku. Jednou se značně postižených obcí byly také Ludgeřovice.

"Voda nás tehdy skutečně hodně a opakovaně potápila. Mimo majetku našich občanů jsme utrpěli
škody také na obecním majetku. Značně poškozeny byly zejména hráze a přepady na kaskádě
Ludgeřovických rybníků, voda podemlela rovněž kus břehu potoka i s oplocením u fotbalového hřiště a
museli jsme odstranit i vzrostlý strom, který se zřítil do potoka, kde utvořil hráz, za níž se tvořila další
nebezpečná rozlivová vlna", popisuje starosta obce Daniel Havlík.

Po nutných opravách a vyčíslení škod se obec rozhodla podat Žádost o dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje k opatřením Fondu solidarity Evropské unie na úhradu povodňových škod. Po
téměř dvou letech konečně dospělo její úsilí ke zdárnému konci. Zastupitelstvo Moravskoslezského
kraje nejprve schválilo v únoru 2012 neinvestiční účelovou dotaci ze svého rozpočtu pro obec
Ludgeřovice ve výši 368 tisíc korun. Počátkem července pak byla tato finanční částka poukázána na
účet obce.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci určenou na proplacení nouzových opatření a opatření nutných
k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území v důsledku škod, které vznikly na území s
vyhlášeným stavem nebezpečí v důsledku živelné pohromy (povodně), na základě které byl vyhlášen
stav nebezpečí v období od 18. května do 17. června 2010 dle Dohody o implementaci Fondu
solidarity Evropské unie od Moravskoslezského kraje.
"Jsem velmi rád, že v dnešní době, kdy se téměř nedostává peněz na základní údržbu obecního
majetku, se podařilo tyto finance získat zpět do obecního rozpočtu. Nyní nezbývá, než věřit, že se
podobné živelné pohromy již v budoucnu nebudou opakovat," doplnil starosta Havlík.
(iza, foto: Obec Ludgeřovice)

