19. 7. 2021

RO 70
VÝTAH z USNESENÍ
ze 70. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne
19. 7. 2021 od 14:00 hod. v zasedací síni na OÚ Ludgeřovice.
Přítomní:
Hosté:
Omluveni:

Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová, Mgr. Jakub Kolenko, p. Marcela Košáková,
Mgr. Ing. Jindřich Hudeček,
Ing. Petr Baránek, p. Jiří Olšák,
a) rozhodla, na základě žádosti, udělit žadatelům souhlas souseda – vlastníka pozemku
s umístěním a provedením stavby rodinného domu včetně přípojek na inženýrské sítě a
doplňkových staveb na pozemcích v k.ú. Ludgeřovice, které jsou v souladu s územním
plánem. RO zmocnila starostu k vyznačení souhlasu v situačním výkresu.
b) rozhodla, na základě žádosti, udělit žadatelům souhlas vlastníka pozemní
komunikace na pozemku v k.ú. Ludgeřovice s uložením přípojek inženýrských sítí
v pozemku této pozemní komunikace. Tento souhlas platí jen pro pozemky ve
vlastnictví obce, nenahrazuje rozhodnutí, souhlas nebo jiná opatření vyžadovaná
zvláštními právními předpisy a lze jej použít pro potřeby územního a stavebního řízení
(ohlášení) stavby.
- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že
v souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, Obec
Ludgeřovice obdržela ohlášení, že v průběhu měsíce července a srpna 2021 bude
správce vodního toku „Petřkovický potok“, obchodní společnost Ostravské vodovody a
kanalizace a.s., zajišťovat provedení udržovacích prací na tomto drobném vodním toku
(DVT, č. hydrologického pořadí 2-02-04-002). Udržovací práce budou spočívat ve
vyčištění sedimentů – naplavenin ze dna zpevněného koryta vodního toku v délce cca
175 m.

Kontrola usnesení z minulých schůzí.
- rozhodla v souladu s ustanovením článku 4 Směrnice č.2/2021, kterou se upravuje
postup při zadávání veřejných zakázek, služeb, nebo stavebních prací malého rozsahu a
po posouzení předložených nabídek, o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na
provedení stavby „Rozšíření VO na ul. Nad Vodárnou v obci Ludgeřovice“ fyzické
osobě, podnikající podle živnostenského zákona, která ve smyslu zadávacích podmínek
předložila ekonomicky nejvhodnější nabídku. RO zmocnila starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem ve znění návrhu, předloženého k projednání.
a) rozhodla o udělení souhlasu obce se stavbou „Ludgeřovice, p. č. 2376/1, rozšíření
vNN“, a to dle předložené projektové dokumentace. Žádost byla podána obchodní
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
zastoupenou na základě plné moci evidenční číslo PM/-056/2021 obchodní společností
Albreko s.r.o., Školní 278, 747 41 Branka u Opavy.
b) rozhodla, v souladu s ustanovením § 1785 a násl. a § 1257 a násl. zákona č.89/2012
Sb., Občanský zákoník, s ustanovením § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický
zákon a ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o
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uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby IV-12-8021107/3 Ludgeřovice, p.č. 2376/1, rozšíření vNN, mezi obcí
Ludgeřovice a obchodní společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci evidenční číslo PM/056/2021 obchodní společností Albreko s.r.o., Školní 278, 747 41 Branka u Opavy. RO
zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby ve znění návrhu, předloženého k projednání.
- vzala na vědomí informaci finančního úseku, že dluh na nájemném a službách,
spojených s užíváním bytu v bytovém domě č.p. 960/6 na ul. Nádražní v Ludgeřovicích
byl uhrazen.
- schválila, v souladu se zmocněním, uděleným radě obce zastupitelstvem obce na
17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017, rozpočtová opatření č. 9/2021 v rozpočtu obce na
r. 2021, a to ve znění návrhu, který vypracoval a předložil k projednání ekonomický
úsek OÚ Ludgeřovice a uložila ekonomce obce, aby o této skutečnosti informovala ZO
na jeho zasedání dne 9. 6. 2021.
- rozhodla v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 Směrnice č.2/2021, kterou se upravuje
postup při zadávání veřejných zakázek, služeb, nebo stavebních prací malého rozsahu, a
po posouzení výsledku průzkumu trhu, předloženého příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ
Ludgeřovice, přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem plnění bude
dodávka 20 ks nových notebooků Apple Macbook do nové ICT učebny ve 4 NP budovy
ZŠ Ludgeřovice. RO zmocnila ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice
k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.
- rozhodla, na základě posouzení předložených žádostí, o poskytnutí tzv. Kotlíkové
dotace z dotačního programu Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice dvěma žadatelům a o
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o pravidlech územních rozpočtů mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel
dotace) a žadateli.
- rozhodla, v souladu s ustanoveními zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
o poskytnutí peněžitého daru příjemci daru, a to na částečnou úhradu nákladů, spojených
s vydáním knihy s názvem „Povídky z Ludgeřovic“.
a) rozhodla vyhovět žádosti o umístění dopravního zrcadla v prostoru křižovatky ul.
Spojná a ul. Markvartovická v Ludgeřovicích. Z pohledu žadatelů by toto dopravní
zrcadlo mělo zajistit zvýšení bezpečnosti silničního provozu na výše uvedených
pozemních komunikacích, a to zejména při výjezdu z vedlejší pozemní komunikace na
ul. Spojná na ul. Markvartovická, kde je výrazně snížen výhled přilehlou zástavbou
b) rozhodla vyhovět žádosti občanů, kteří bydlí na ul. Budovatelská v Ludgeřovicích, o
umístění dopravního zrcadla v prostoru křižovatky ul. Budovatelská a ul.
Markvartovická u Domu sv. Eufrasie v Ludgeřovicích. Z pohledu žadatelů by toto
dopravní zrcadlo mělo zajistit zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na
pozemních komunikacích, a to zejména při výjezdu z vedlejší pozemní komunikace ul.
Budovatelská, kde je velmi snížen výhled přilehlou zástavbou, na ul. Markvartovická.
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- vzala na vědomí informaci finančního úseku o výši zbývající části neuhrazeného
dluhu na nájemném a službách, spojených s užíváním bytu v bytovém domě č.p. 54/43
na ul. Markvartovická v Ludgeřovicích.
- rozhodla, o uzavření dodatku č. 7 k pojistné smlouvě pro kolektivní úrazové pojištění
členů JSDHO Ludgeřovice mezi Obcí Ludgeřovice (pojistník) a UNIQUA pojišťovnou.
RO zmocnila starostu obce k podpisu předmětného Dodatku, a to ve znění návrhu,
předloženého k projednání
a) schválila změnový list č.1 stavby: „Novostavba sportovní nafukovací haly se
zázemím, vč. napojení na inž. sítě a zpevněných ploch“.
b) rozhodla o uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na novostavbu sportovní
nafukovací haly se zázemím, vč. napojení na inž. sítě a zpevněných ploch mezi obcí
Ludgeřovice a dodavatelem díla RO zmocnila starostu obce k podpisu předmětného
dodatku k SOD ve znění návrhu, předloženého k projednání.
- schválila, v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a § 102 odst. 2, písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) jakožto jediný společník v postavení
Valné hromady obchodní společnosti Technické služby Ludgeřovice, s.r.o., účetní
závěrku obchodní společnosti Technické služby Ludgeřovice, s.r.o. za r. 2020 a
rozdělení zisku za r. 2020, a to ve znění návrhu, předloženého jednatelem obchodní
společnosti Technické služby, s.r.o.

a) vzala na vědomí informaci starosty obce, že Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje
rozhodlo o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
(ZÚR MSK). Předmětem Aktualizace č. 5 ZÚR MSK je úprava způsobu využití
stávajícího koridoru E4 jak pro vedení 400 kV z Elektrárny Dětmarovice do rozvodny
Nošovice, tak také pro přípojku 400 kV z Nošovic do lokální distribuční soustavy v
Ostravě-Bartovicích. Aktualizace č. 5 ZÚR MSK včetně úplného znění je veřejně
dostupná na adrese: https://www.msk.cz/cs/temata/uzemni_planovani/aktualizace-c--5zur-msk-5305/.
b) vzala na vědomí Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3
Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území. Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR MSK a vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) se uskuteční dvoukolově, a to
I. On-line veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR MSK včetně VVURÚ
se uskuteční dne 24. 8. 2021 od 14:30 do 16:30 hodin;
II. Prezenční veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR MSK včetně VVURÚ se
uskuteční dne 25. 8. 2021 od 13:00 v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
se sídlem na ulici 28. října 117 v Ostravě, v zasedací místnosti zastupitelstva kraje č. C
210. RO uložila starostovi obce, aby se projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území zúčastnil v zastoupení obce Ludgeřovice a informoval RO o průběhu
projednávání Aktualizace č. 3 ZÚR MSK na schůzi RO, která se uskuteční dne
30.8.2021.
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- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že stavbou
lešení byly započaty práce na novém nátěru fasády objektu mimoškolské péče při
Základní škole Ludgeřovice, která je investorem nového nátěru fasády tohoto objektu.
- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že
projektová dokumentace na zřízení výhybny automobilů na ul. Boční v Ludgeřovicích,
je dokončena. V současné době probíhá práce na rozpočtu stavby a výkazu výměr, který
se stane součástí zadávací dokumentace.
- vzala na vědomí informaci starosty obce, že doposud neobdržel odpověď na nabídku
obce odkoupit nemovitost – pozemek parc.č. 3088/9 za cenu, stanovenou znaleckým
posudkem.
- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že
prováděcí a zadávací projektová dokumentace na provedení nové zpevněné živičné
plochy pod objektem místní pošty na ul. Markvartovická v Ludgeřovicích je dokončena.
V současné době probíhá práce na rozpočtu stavby a výkazu výměr, který se stane
součástí zadávací dokumentace.
a) vzala na vědomí informaci starosty obce o oznámení obchodní společnosti
ELEKTROWIN, a.s. se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 o zvýšení čtvrtletních
příspěvků za 1 kg odevzdaných velkých a malých spotřebičů.
b) rozhodla, s odkazem na čl. III, odst. 2, písm. a) Smlouvy o využití obecního systému
odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, uzavřené mezi
společností ELEKTROWIN a.s. a obcí Ludgeřovice, o převedení povinností zpětného
odběru ze strany obce na třetí osobu – obchodní společnost Technické služby
Ludgeřovice, s.r.o. se sídlem Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice s tím, že na
výše uvedenou společnost je převedeno oprávnění účtovat společnosti ELEKTROWIN
příspěvek na náklady sběrného místa či míst dle čl. VI, odst. 3 smlouvy.

Zpracoval: Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice
v Ludgeřovicích, 19. 7. 2021
Schválili:
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Ing. Alena Janošová
místostarostka obce

