Zápis ze schůze Rady obce Ludvíkovice č. 11/2019/18/03 ze dne 18.3.2019
Přítomno členů: Mgr. Jiří Šturma, Alena Vyoralová, Radek Haluza, Ing. Zuzana Vrbová,
Mgr. Jindřich Krupička
Rada obce je usnášeníschopná. Starosta vyhlásil program jednání.

Program jednání:
l. projekt "Ludvíkovice - dešt'ová a splašková kanalizace - 3 lokality" - smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení inženýrské sítě
2. Závěrečný účet Obce Ludvíkovice za rok 2018
3. Program bezúročných půjček na výměnů kotlů
4. Architektonická studie a bytové vestavby k č.p. 208
5. "Ludvíkovice, sil 1/13, sanace opěrné zdi"
6. Prodloužení nájemní smlouvy (dodatek) k bytu č. 4 v č. p. l v Ludvíkovicích
5 pro

Usnesení:
l. RO schvaluje uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení inženýrských sítí ,,Ludvíkovice
- dešťová a splašková kanalizace - 3 lokality" a pověřuje místostarostku k podpisu smluv
a situací ke stavebnímu řízení viz příloha.
5 pro

2. RO bere na vědomí zpracovaný text závěrečného účtu Obce Ludvíkovice za rok 2018. ZÚ
bude zveřejněn stanoveným způsobem.
5 pro

3. RO bere na vědomí usnesení Zastupitelstva č. ZO 2019-02-25/0044 ve znění ,,ZO
Ludvíkovice bere na vědomí spuštění třetí vlny kotlíkových dotací z MŽP a pilotního
programu bezúročných půjček na výměnu neekologický kotlů a rozhodlo se zapojit do
projektu bezúročných půjček v případě, že do 15.3.2019 bude minimální zájem 10
domácností". K uvedenému termínu projevili zájem 3 občané. Obec se do programu
nezapojí.
5pro

4. RO projednala architektonickou studii k bytovým vestavbám č.p. 208 a rozhodla zahájit
přípravu pro vybudování 4 bytových jednotek.
5 pro

5. RO rozhodla k projektu ,,Ludvíkovice, sil. 1/13 sanace opěrné zdi" pověřit zajištěním
výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a technického dozoru v průběhu
realizace stavby Bc. Alenu Bílkovou, IČO:
5pro

6. RO rozhodla prodloužit nájemní smlouvu nájemci bytu č. 4, Ludvíkovice č. p. l od
1.4.2019 do 30.6.2019.
5pro

Starosta zahájil jednání v 17:30 hod. a ukončila v 18:40 hod.
Ludvíkovice 18.3.2019
zapsala: Ing. Zuzana Vrb?

ověřovatel: Raýek Haluza

