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IČO: 47884550 tel., fax: 516 468 385 e-mail: obec@ludikov.cz 

 

Obec Ludíkov 
Ludíkov  84 
680 01 Boskovice 

________________________________________________________ 

 

Zápis č. 1/2015 

 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 25. 2. 2015 v 18:00 hodin v 

zasedací síní OÚ Ludíkov. 

 

 

Přítomni: Mgr. Hana Veselá, Ing. František Veselý, p. Petr Šindelka,  
Bc. Kamil Veselý, p. Pavel Šindelka, p. Tomáš Zedník, p. Jan Trnečka 

Nepřítomni: 
Omluveni:  
Hosté:  
   
 
 
 Program :  
 
 

  

1. Zahájení  

2. Kontrola úkolů z minula  

3. Schválení rozpočtového opatření č. 11, 12, za rok 2014  

4. Schválení rozpočtového výhledu obce 2015-2017  

5. Schválení rozpočtu na rok 2015  

6. Záměr prodeje pozemku 

7. Možnosti získání dotací na rok 2015 

8. Různé – výsledek auditu obce, kácení lípy-termín  

9. Došlá korespondence  

10. Diskuse  

11. Usnesení a závěr  

 

 

 

 
 
1. Zahájení 
Starosta přivítal všechny přítomné na prvním zasedání ZO v roce 2015, konstatoval, 
že jsou splněna všechna zákonem stanovená kritéria potřebná ke konání schůze a 
tuto schůzi zahájil hlasováním o schválení programu dnešní schůze.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložený program dnešní 

schůze. 

 

Výsledek hlasování:   Pro .....7.........  Proti .......0......... Zdrželi se .......0......... 

Usnesení č. 1/1/2015 bylo schváleno. 

 
 
2. Kontrola úkolů z minula  

 inventarizace majetku obce za rok 2014 - splněno  

 vánoční akce proběhly dle plánu - splněno 

 výběr fin. prostředků za prodej obrubníků - splněno na 90%. 

 veřejnoprávní smlouva na přestupkovou agendu s městem Bce. uzavřena - 
splněno 
 

 

3. Schválení rozpočtového opatření č. 11, 12, za rok 2014 
Byla předložena ke schválení rozpočtová opatření č. 11, 12  z konce roku 2014, 
v rozpočtovém opatření č. 11 které se týká finančních prostředků určených na 
závěrečné přesuny mezi paragrafy v rozpočtu z roku 2014 a rozpočtové opatření  
č. 12 týkající se zapojení neinvestiční dotace z JMK pro SDH Ludíkov. Podrobný 
účetní rozpis rozpočtových opatření je v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto 
zápisu. 
 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložená rozpočtová opatření 

č. 11, 12, z roku 2014 bez připomínek. 

 

Výsledek hlasování:   Pro .....7.........  Proti .......0......... Zdrželi se .......0......... 

Usnesení č. 2/1/2015 bylo schváleno. 

 
 
4. Schválení rozpočtového výhledu obce 2015 - 2017 
Starosta předložil ZO k projednání a schválení plánovaný rozpočtový výhled obce 
Ludíkov na roky 2015 - 2017. Podrobný účetní rozpis rozpočtového výhledu je 
nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č. 2.  
 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje po projednání předložený rozpočtový výhled 

obce Ludíkov na roky 2015 - 2017 . 

 

Výsledek hlasování:   Pro .....7.........  Proti .......0......... Zdrželi se .......0......... 

Usnesení č. 3/1/2015 bylo schváleno. 
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5. Schválení rozpočtu na rok 2015  
Starosta předložil ZO k projednání a schválení návrh rozpočtu obce Ludíkov na rok 
2015, tento rozpočet byl v zákonem stanovené lhůtě řádně zveřejněn na vývěsce 
před OÚ, tak také i na úřední desce v elektronické podobě způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.  
Schválený rozpočet na rok 2015 je nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č. 3.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložený rozpočet obce 

Ludíkov na rok 2015. 

 

Výsledek hlasování:   Pro .....7.........  Proti .......0......... Zdrželi se .........0....... 

Usnesení č. 4/1/2015 bylo schváleno. 

 
 
6. Záměr prodeje pozemku 
Starosta předložil ZO k projednání žádost p. Zdeňka Kopeckého na prodej částí 
obecních pozemků parc. č. 190, parc. č. 194/1 v k.ú. Ludíkov o celkové výměře  
33 m2  
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje vyvěšení záměru prodeje částí 

obecních pozemků parc. č. 190, parc. č. 194/1 o celkové výměře 33 m2 v k.ú Ludíkov, 

veškeré výdaje spojené s prodejem bude hradit pan Zdeněk Kopecký. 

 
Výsledek hlasování:   Pro .....7.........  Proti .......0......... Zdrželi se .......0......... 

Usnesení č. 5/1/2015 bylo schváleno. 

 
Dále v tomto bodě starosta předložil ZO k projednání žádost místostarosty Petra 
Šindelky na prodej části obecního pozemku parc. č. 309 v k.ú. Ludíkov o celkové 
výměře 18 m2 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje vyvěšení záměru prodeje části 

obecního pozemku parc. č. 309 o celkové výměře 18 m2 v k.ú Ludíkov, veškeré výdaje 

spojené s prodejem bude hradit pan Petr Šindelka. 

 
Výsledek hlasování:   Pro .....6.........  Proti .......0......... Zdrželi se .......1......... 

Usnesení č. 6/1/2015 bylo schváleno. 

 
7.Možnosti získání dotací na rok 2015 
Starosta informoval ZO o možnosti získání dotací na zateplení obecních budov  
č.p. 57 a č.p. 84. z programu OPŽP. Na základě toho byly ZO předloženy 
k projednání a schválení smlouvy se společností EGRANT s.r.o. na zpracování a 
administraci projektů na zateplení obecních budov.Výše uvedené smlouvy jsou 
v příloze č. 5, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předloženou smlouvu se 

společností EGRANT s.r.o. na zpracování a administraci projektu v rámci programu 

OPŽP „Zateplení obecního úřadu v Ludíkově“ a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 
Výsledek hlasování:   Pro .....7.........  Proti .......0......... Zdrželi se .......0......... 

Usnesení č. 7/1/2015 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předloženou smlouvu se 

společností EGRANT s.r.o. na zpracování a administraci projektu v rámci programu 

OPŽP „Zateplení centra mládeže v Ludíkově“ (knihovna) a pověřuje starostu jejím 

podpisem. 

 
Výsledek hlasování:   Pro .....7.........  Proti .......0......... Zdrželi se .......0......... 

Usnesení č. 8/1/2015 bylo schváleno. 

 
Dále v tomto bodě programu byla otevřena otázka povinností obce zajistit sběr 
biologicky rozložitelného odpadu. Starosta a místostarosta informovali o jednáních, 
která se uskutečnila na toto téma jak na možnosti dotací kompostérů pro jednotlivé 
nemovitosti, tak na možnost pořízení svozové techniky, nebo dokonce zbudování 
kompostárny. Z jednání ZO vyplynulo, že pro obec velikosti Ludíkova nemá smysl 
pořizovat odvozní techniku, ani kompostéry a už vůbec ne stavět kompostárnu. Proto 
ZO projednalo a schválilo možnost navrženou firmou SITA CZ a.s. na pořízení tří 
kontejnerů pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu, tyto kontejnery budou 
v období dubna až listopadu každý týden vyváženy. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předloženou smlouvu 

(objednávku) na objednání tří kusů kontejnerů pro ukládání BRKO se společností 

SITA CZ a.s.. a pověřuje starostu jejím podpisem a objednáním kontejnerů. 

 
Výsledek hlasování:   Pro .....7.........  Proti .......0......... Zdrželi se .......0......... 

Usnesení č. 9/1/2015 bylo schváleno. 

 
Jako poslední informace v tomto bodě byla starostou předložena případná možnost 
získání dotace na obnovení třešňové aleje kolem silnice  pod Ludíkov, budou zjištěny 
podrobnější informace a předloženy na dalším zasedání ZO. 
 
 
8.Různé 
Dne 17. 2. 2015 byl pracovníky odboru kontroly JMK v Brně proveden audit 
hospodaření naší obce za rok 2014. Po důkladné kontrole byl kontrolory učiněn 
závěr že obec v uplynulém roce hospodařila „bez chyb a nedostatků“ podle zákona o 
účetnictví.  
 
Dalším bodem bylo stanovení termínu pokácení lípy u č.p. 29 v Ludíkově , tento 
termín byl po dohodě stanoven na 21. 3. 2015. 
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V tomto bodě bylo ZO seznámeno s požadavky fotbalového týmu Hřebci Ludíkov na 
nadcházející sezónu, kde byla přislíbena finanční pomoc dle schváleného rozpočtu 
na rok 2015.  
 
 
9.Došlá korespondence 

ZO byla v tomto bodě předložena žádost občanského sdružení Lungta, aby 
zastupitelstvo obce Ludíkov stejně jako mnoho jiných podpořilo, myšlenku svobody 
pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky, každý rok 10. března se vyvěšuje tibetská vlajka 
na připomínku povstání Tibeťanů proti čínské okupaci v roce 1959.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje zakoupení a vyvěšení tibetské 

vlajky 10. března na připomínku povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. 

 
Výsledek hlasování:   Pro .....4.........  Proti .......3......... Zdrželi se .......0......... 

Usnesení č. 10/1/2015 bylo schváleno. 

 
 
Jako další byla ZO předložena žádost jménem občanského sdružení Moravská 
národní obec. Žádáme Vás, aby jste vyvěsili ve Vaší obci na den státního svátku 
5.července Moravskou vlajku, přihlásíte se tak k odkazu Velké Moravy, moravské 
cyrilometodějské tradici a symbolicky tak vzdáte úctu Moravě, její historii a kultuře. 
V roce 2014 se zúčastnilo vyvěšení vlajky na Cyrila a Metoděje 959 obcí a měst. 
- tj. celá polovina historického území Moravy, několik obcí v Čechách, ve Slezsku, 
Polsku a na Slovensku.  
9.února 2015 byl vyhlášen již 6.ročník iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“.  
odkaz: http://zamoravu.eu/2015/02/zahajeni-6-rocniku-vlajkove-iniciativy-mno/ 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje zakoupení a vyvěšení moravské  

vlajky 5. července na připomínku odkazu Velké Moravy, moravské cyrilometodějské 

tradici a symbolicky tak vzdáte úctu Moravě, její historii a kultuře. 

 
Výsledek hlasování:   Pro .....0.........  Proti .......5......... Zdrželi se .......2......... 

Usnesení č. 11/1/2015 nebylo schváleno. 

 
 
Jako poslední byla v tomto bodě předložena ZO k projednáním stížnost pana Jana 
Šindelky, která se týká hřiště, ve které si pan Šindelka stěžuje na hluk a obtěžování 
ze strany sportujících na tomto hřišti. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání stížnosti pana Šindelky bere tuto stížnost 

na vědomí, avšak i nadále bude zastupitelstvo obce usilovat o dokončení hřiště podle 

platného územního plánu a již dříve vypracované projektové dokumentace a 

pověřuje starostu obce aby se prostřednictvím firmy M.I.S. spol. s.r.o Protivanov 

http://zamoravu.eu/2015/02/zahajeni-6-rocniku-vlajkove-iniciativy-mno/
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pokračovalo na projektování hřiště pro vydání platného stavebního povolení na 

realizaci rekonstrukce hřiště. 

 
Výsledek hlasování:   Pro .....7.........  Proti .......0......... Zdrželi se .......0......... 

Usnesení č. 12/1/2015 bylo schváleno. 

 
 
 
10.Diskuse 
V diskusi byl mimo jiné projednáván návrh na příspěvek na autobusovou dopravu na 
divadelní představení do divadla v Brně v termínech 17. 4. a 31. 5. 2015. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje zaplacení faktur za 

autobusovou dopravu občanů na divadelní představení ve dnech 17. 4. a 31. 5. 2015, 

pořádané prostřednictvím knihovny Modračka v Ludíkově. 

 
Výsledek hlasování:   Pro .....4.........  Proti .......3......... Zdrželi se .......0......... 

Usnesení č. 13/1/2015 bylo schváleno. 

 
 
11.Usnesení a závěr 
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení z prvního zasedání ZO Ludíkov,  
v roce 2015, poděkoval všem přítomným za účast a v 20:25 hod. ukončil schůzi. 
 
 
V Ludíkově 25. 2.  2015    
 
Přílohy: č. 1. Rozpočtové opatření č. 11, 12 za rok 2014 

č. 2. Rozpočtový výhled obce na rok 2015 - 2017,  
č. 3. Rozpočet na rok 2015,  
č. 4. Záměr prodeje pozemku  Kopecký,Šindelka  
č. 5. Smlouvy s firmou EGRANT s.r.o. 
č. 6. Stížnost pana J. Šindelky-hřiště. 

                                                                                                                                                                                                            
Zapsala: Mgr. Hana Veselá 
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Zápis ověřili :  p. Tomáš Zedník ……………………… 
 
 
 

p. Pavel Šindelka ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 …………………….      ………………………. 
    Petr Šindelka      Ing. František Veselý 
 místostarosta obce              starosta obce 
 
 
 
Vyvěšeno : 4. 3. 2015 
 
Svěšeno :……………… 
 
 
 
 
 
 

Razítko obce 
 
 
 


