Zápis ze schůze Rady obce Ludvíkovice č. 7/2019/21/01 ze dne 21.01.2019
Přítomno členů: Mgr. Jiří Šturma, Alena Vyoralová, Mgr. Jindřich Krupička, Radek Haluza
omluven: Ing. Zuzana Vrbová
Rada obce je usnášeníschopná. Starosta vyhlásil program jednání.
Program jednání:
Úprava smlouvy o nájmu u nebytového prostoru č. p. 1 – Starý Šenk
Žádost občana o koupi parcely č. 1368/2, 1591 m2
Prodloužení nájemní smlouvy u bytu č. 1 a splátkový kalendář (dlužný nájem)
Prodloužení nájemních smluv u bytů č. 3 (KD), č. 3 Ludvíkovice 71, č. 5 (KD) a č. 6
(KD)
5. Zvýšení poplatků za pronájem sálu v KD č. p. 1
6. Zavedení platebního terminálu - pokladna Obecní úřad Ludvíkovice
7. Záměr zveřejnit zakázku na zateplení a fasádu v dílně č. p. 171
8. Stanovení oddacího dne, oddávajících a u použití závěsného znaku
9. Žádost o pronájem části obecního pozemku p.p.č. 683/5 v k.ú. Ludvíkovice
10. Žádost o pronájem části obecního pozemku p.p.č. 751/11 v k.ú. Ludvíkovice
1.
2.
3.
4.

4 pro
Usnesení:
1. RO rozhodla zveřejnit záměr na zvýšení nájmu u nebytového prostoru č. p. 1 (Starý Šenk).
4 pro
2. RO rozhodla záměr zveřejnit a samotný prodej projednat na zastupitelstvu.
4 pro
3. RO schvaluje splátkový kalendář nájemci bytu č. 1 v č. p. 1 a rozhodla prodloužit nájemní
smlouvu do 30.6.2019.
4 pro
4. RO rozhodla prodloužit nájemní smlouvy nájemcům bytů č. 3 (KD), č. 3 Ludvíkovice 71,
č. 5 (KD), č. 6 (KD) do 31.1.2020.
4 pro
5. RO rozhodla upravit ceník poplatků za pronájem sálu viz. příloha
4 pro
6. RO schvaluje zavedení platebního terminálu k pokladně Obecního úřadu Ludvíkovice
4 pro
7. RO rozhodla vyzvat dodavatele k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku Venkovní
stavební úpravy včetně zateplení a fasády na objektu č. p. 171.
4 pro

8. RO pověřuje starostu a místostarostku vykonáváním občanských obřadů a stanoví, že
může místostarostka při občanských obřadech používat závěsný znak. Stanovuje oddací
den na 21.6.2019. 4 pro
9. RO schválila zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.p.č. 683/5 v k.ú. Ludvíkovice
dle přiloženého plánu. 4 pro
10. RO projednala žádost občana o pronájem části pozemku p.p.č. 751/11 v k.ú. Ludvíkovice
za účelem parkování vozidla. Jedná se o část veřejné pozemní komunikace, parkováním
vozidla by došlo k zúžení jízdního pruhu a komplikovalo by se odklízení sněhu. RO
rozhodla žádost zamítnout. 4 pro
Starosta zahájil jednání v 16:30 hod. a ukončil v 17:15 hod.
Ludvíkovice 21. ledna 2019
zapsal: Mgr. Jiří Šturma

ověřovatel: Radek Haluza

