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Zápis ze schůze Rady obce Ludvíkovice č. 12/2019/04/10 ze dne 10.4.2019
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. Schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti k pozemku parč.
Č.1656
2. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
3. Ceník poplatků za nájem v kulturním domě
4. Rozpočtové opatření č. 2
5. Vypovězení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání firmě DCMETAL s.r.o.
6. Zrušení kontejnerových míst a zavedení duo nádob
7. Zadání VZMR - Osvětlení pro sportovní hřiště v kil. Ludvíkovice u Děčína
8. Záměr k pronajmutí nebytového prostoru v objektu bydlení č. p. l v Ludvíkovicích
9. Dodatek č. l ke Smlouvě o dílo "Prodloužení vodovodního řadu nad jízdárnou"
10.Aktualizace Směrnice obce č. 1/2016 "Zadávání veřejných zakázek"
l l. Změna bankovního účtu
5 pro
Usnesení:

l. RO schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. lV-124016749/VBOOl DC_Ludvíkovice,ppč.l928/l,smyčka kNN k pozemku parč. č. 1656 ostatní plocha, v k.ú.Ludvíkovice, obec Ludvíkovice s ČEZ Distribuce, a.s.
5 pro
2. RO schválila aktualizovaný sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a podle
zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších
přepisů viz. příloha.
5 pro
.
,
3. RO schválila aktualizovaný ceník poplatků za nájem v kulturním domě viz. příloha.
5 pro
4. RO schválila rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy.
5 pro
5. RO rozhodla vypovědět smlouvu firmě DCMETAL s.r.o. za hrubé porušení povinností
vyplývajících z uzavření smlouvy - (neuhrazené nájemné ve výši 12.100 KČ) k 30.4.2019
+ tříměsíční výpovědní lhůta.
5 pro

6. RO rozhodla zrušit kontejnerová místa a zavést duo nádoby.
5 pro
7. RO rozhodla zadat VZMR - Osvětlení pro sportovní hřiště v k.ú. Ludvíkovice u Děčína
firmě VAMA s.r.o., IČO: 47287926.
5 pro
8. RO schválila záměr pronajmout nebytový prostor čp.l v Ludvíkovicích o celkové výměře
70,5 m2 od 1.8.2019.
5 pro
9. RO schválila dodatek č. l ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem "Prodloužení
vodovodního řadu nad jízdárnou" viz. příloha.
5 pro
10. RO schválila aktualizaci směrnice v ČI. l odst. 3 písm. a)b). Hodnoty limitů byly uvedeny
do souladu s platnou legislativou.
5 pro
11. RO z důvodu změny úročení vkladů na spořících účtech souhlasí s přesunem FVHM na
bankovní účet č. 203 197878/0600.
5 pro

Starosta zahájil jednání v 17:00 hod. a ukončil v 18:40 hod.

Ludvíkovice 10.4.2Ql9
zapsal: Ing. Zuz;ha'drbová

ověřovatel: Alena Vyoralová
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