Zápis ze schůze Rady obce Ludvíkovice č. 14/2019/06/24 ze dne 24.6.2019
Přítomno členů: Mgr. Jiří Šturma, Alena Vyoralová, Ing. Zuzana Vrbová, Mgr. Jindřich
Krupička
Omluven: Radek Haluza
Rada obce je usnášeníschopná. Starosta vyhlásil program jednání.
Program jednání:
Žádost o finanční příspěvek (Svaz měst a obcí ČR)
Prodloužení nájemní smlouvy (dodatek) k bytu č. 4 v č. p. 1 v Ludvíkovicích
Prodloužení nájemní smlouvy (dodatek) k bytu č. 1 v č. p. 1 v Ludvíkovicích
Žádost o pronájem nebo prodej pozemků č. par. 1480/4, č. parc. 1480/5 a části pozemku
č. parc. 1574/4, výměra celkem: 16889 m2.
5. Žádost ZŠ a MŠ Markvartice o příspěvek na vzdělávací zájezd žáka s bydlištěm v obci
Ludvíkovice ve výši 100 Kč.
6. Žádost o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji
na období 2017-2025
7. VZMR - stavba místních komunikací 33c, 44c, 45c +oprava místní komunikace 3c
1.
2.
3.
4.

4 pro
Usnesení:
1. Reakcí na tragickou událost v obci Dražůvky byla svolána mimořádná tisková konference
Svazu měst a obcí ČR. Sdružení místních samospráv ČR vyhlásilo sbírku na podporu a
pomoc pozůstalým. RO se rozhodla zaslat příspěvek 2000 Kč.
4 pro
2. RO rozhodla prodloužit nájemní smlouvu nájemci bytu č. 4, Ludvíkovice č. p. 1 od 1.7.2019
do 30.9.2019.
4 pro
3. RO rozhodla prodloužit nájemní smlouvu nájemci bytu č. 1, Ludvíkovice č. p. 1 od 1.7.2019
do 31.1.2020.
4 pro
4. RO rozhodla záměr zveřejnit a samotný prodej projednat na zastupitelstvu obce. O
případném pronájmu bude jednat RO po rozhodnutí zastupitelstva.
4 pro
5. RO souhlasí s poskytnutím daru ve výši 100,- Kč pro ZŠ a MŠ Markvartice
4 pro
6. RO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství
v Ústeckém kraji na období 2017-2025.
4 pro

7. RO rozhodla zveřejnit VZMR na stavbu místních komunikací 33c, 44c, 45c a na opravu
místní komunikace 3c.
4 pro
Starosta zahájil jednání v 16:30 hod. a ukončil v 18:02 hod.
V Ludvíkovicích 24.6.2019
zapsal: Mgr. Jiří Šturma

ověřovatel: Mgr. Jindřich Krupička

