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Obec Ludíkov 
Ludíkov  84 
680 01 Boskovice 

________________________________________________________ 

 

Zápis č. 2/2016 

 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 3. 6. 2016 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. Seznámení ZO  se schváleným rozpočtovým opatřením č.1,2,  

za rok 2016  

4. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce Ludíkov 

za rok 2015  

5. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na 

akci „Rekonstrukce požární zbrojnice (odstranění havarijního 

stavu)  

6. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na 

akci „Cestujeme se sousedy – (cyklus posezení)“ 

7. Příprava VŘ na akci – Obnova místní komunikace Ludíkov, 

místní část „Dědina“ a „Rekonstrukce požární zbrojnice 

(odstranění havarijního stavu) 

8. ČOV Ludíkov–výběrové řízení, oprava splaškové kanalizace 

9. Žádost o odprodej obecního pozemku p.č.117 o výměře 

255m2 Petr Katzmair 

10. Různé – Kronika obce, VPP, kulturní akce 

11. Došlá korespondence  

12. Diskuse  

13. Usnesení a závěr  
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1. Zahájení 
Starosta přivítal všechny přítomné na druhém zasedání ZO v roce 2016, konstatoval, 
že jsou splněna všechna zákonem stanovená kritéria potřebná ke konání schůze a 
tuto schůzi zahájil hlasováním o schválení programu dnešní schůze. Místostarosta 
předložil žádost p. Steinhausera o odprodej obecního pozemku p.č. 42 a části p.č. 
41/1 v k.ú. Ludíkov a zařazení na program dnešní schůze v bodě 9.  
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložený program dnešní 

schůze,  a v bodě 9 rozšířený o žádost p. Steinhausera o odprodej obecního pozemku 

p.č. 42 a části pozemku p.č. 41/1 v k.ú.Ludíkov. 

 

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

Usnesení č. 1/2/2016 bylo schváleno. 

 
 
2. Kontrola úkolů z minula  

 „Obec občanům“ projekt proběhl, začíná druhé kolo – úkol splněn 

 Odpočívadlo v Liščí je opraveno a zpět na původním místě – úkol splněn 

 projekt hřiště – odvolání účastníků řízení – úkol trvá  

 p. Mezník prodej obecního pozemku parc. č. 361 v k.ú. Ludíkov o celkové 
výměře 59 m2 doposud nezaplacena dohodnutá cena – úkol trvá 
 

 

3. Seznámení ZO se schváleným  rozpočtovým opatřením č. 1, 2 za rok 2016  
Starosta předložil ZO k seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením  
č. 1, 2 za rok 2016, ve kterých se jedná o přesuny finančních prostředků mezi 
paragrafy a zapojení finančních prostředků získaných v rámci dotací VPP do 
rozpočtu obce. Podrobný účetní rozpis rozpočtových opatření je v příloze č.1, která je 
nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 

Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 1, 2 za 

rok 2016 
 
 
4. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce Ludíkov za rok 2015  
Schválení účetní závěrky obce za rok 2015 - výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha, 
vše zveřejněno v souladu se zákonem, vygenerováno účetním programem. Nebyly 
vzneseny žádné dotazy a připomínky. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Ludíkov za 

rok 2015.  

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

Usnesení č. 2/2/2016 bylo schváleno. 
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Projednání a schválení závěrečného účtu obce Ludíkov. Starosta informoval 
přítomné o termínech vyvěšení závěrečného účtu obce, který byl vygenerován 
z účetního programu, v tento termín byla také vyvěšena zpráva z kontroly 
hospodaření ze strany JMK a účetní závěrka obce Ludíkov za rok 2015, vyvěšení 
výše uvedených dokumentů proběhlo na obou úředních deskách (fyzická i dálkový 
přístup). Závěrečný účet obce Ludíkov za rok 2015 je v příloze č. 2, která je nedílnou 
součástí tohoto zápisu  
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje závěrečný účet obce Ludíkov za 

rok 2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 a 

podle §17 odst.7 zákona č. 250/2000 Sb. vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením obce Ludíkov bez výhrad.  

 

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

Usnesení č. 3/2/2016 bylo schváleno. 

 
 
5. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci 
„Rekonstrukce požární zbrojnice (odstranění havarijního stavu)“  
Starosta předložil ZO k projednání a schválení návrh smlouvy o poskytnutí dotace ve 
výši max. 400 000,- Kč na rekonstrukci a opravu havarijního stavu požární zbrojnice 
v obci Ludíkov. 
Smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č. 3.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložený návrh smlouvy na 

poskytnutí dotace 400 000,-Kč z rozpočtu JMK na akci „Rekonstrukce požární 

zbrojnice (odstranění havarijního stavu)“ a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

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

Usnesení č. 4/2/2016 bylo schváleno. 

 
 
6. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci „Cestujeme 
se sousedy – (cyklus posezení)“ 
Starosta předložil ZO k projednání a schválení návrh smlouvy o poskytnutí dotace ve 
výši max. 29 000,- Kč na dovybavení obecní knihovny Modračka v obci Ludíkov o 
dataprojektor, promítací plátno, laminovací přístroj a to vše, v rámci akce „Cestujeme 
se sousedy – (cyklus posezení)“. 
Smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č. 4.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložený návrh smlouvy na 

poskytnutí dotace 29 000,-Kč z rozpočtu JMK na akci „Cestujeme se sousedy – 

(cyklus posezení)“ a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

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

Usnesení č. 5/2/2016 bylo schváleno. 
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7.Příprava VŘ na akci – Obnova místní komunikace Ludíkov, místní část 
„Dědina  a „Rekonstrukce požární zbrojnice ( odstranění havarijního stavu)“ 
 
Starosta předložil ZO návrh příkazních smluv od společnosti EUROPROJECT, p. 
Štěpánková Milana na provedení výběrového řízení na akci „Obnova místní 
komunikace Ludíkov, místní část „Dědina““ a výběrového řízení na akci 
„Rekonstrukce požární zbrojnice (odstranění havarijního stavu)“ a návrh smlouvy o 
dílo „Obnova místní komunikace Ludíkov, místní část „Dědina““.  
Uvedené smlouvy jsou nedílnou přílohou č. 5 tohoto zápisu. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje příkazní smlouvy na provedení 

výběrového řízení od společnosti EUROPROJECT, p. Štěpánková Milana na akci 

Obnova místní komunikace Ludíkov, místní část „Dědina“ a akci „Rekonstrukce 

požární zbrojnice (odstranění havarijního stavu)“ a pověřuje starostu podpisem 

příkazních smluv. Zastupitelstvo obce Ludíkov pověřuje dále starostu podpisem 

smluv o dílo z vítěznými uchazeči, kteří vzejdou z provedených výběrových řízení na  

výše uvedené, jednotlivé akce.   

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

Usnesení č. 6/2/2016 bylo schváleno. 

 
 
8.ČOV Ludíkov-výběrové řízení, oprava splaškové kanalizace 

Starosta informoval ZO o probíhajícím výběrovém řízení Předmětem veřejné zakázky 
je rozšíření kapacity stávající Čističky odpadních vod (dále jen „ČOV“) z 280 EO na 
440 EO. Stávající ČOV využívá standartní technologii čištění odpadních vod s 
náznakem automatizace spočívající v kyslíkové sondě v aktivační nádrži. Předmětem 
zakázky je celková intenzifikace, modernizace provozu, rozšíření a navýšení kapacit 
jednotlivých nádrží. Součástí předmětu plnění je vypracování provozního řádu pro 
zkušební provoz (ZP) ČOV, vyhodnocení ZP pro účely dotace, vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby včetně revizních zpráv a geodetické 
zaměření stavby. Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH je 9 800 000, datum 
ukončení příjmu nabídek bylo 12. 5. 2016. v 10:00 hodin. Celkově bylo podáno pět 
nabídek, v současné době jsou osloveni účastníci výběrového řízení k doplnění jejich 
nabídek, tak aby vyhovovali požadavkům zadavatele a poskytovatele dotace. Po 
skončení VŘ bude starosta ZO informovat o situaci na dalším zasedání.  

 
VAS a.s. divize Boskovice vybrala vhodného zhotovitele díla firmu Svoboda na 
opravu splaškové kanalizace v obci Ludíkov, celá akce by měla stát 1 000 000,-Kč 
dojde k výměnám šachet a potrubí na splaškové kanalizaci, která nabírá do systému 
balastní vodu, což je nežádoucí v procesu čištění na ČOV Ludíkov. V současné době 
se čeká na výrobu betonových šachet a poté budou zahájeny práce nejprve v 
„Dědině“, aby nedocházelo ke zpoždění plánované opravy místní komunikace. 
 
 

Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí sdělené informace. 

 
 



5 

 

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

 

9.Žádost o odprodej obecního pozemku p.č. 117 o výměře 255 m2 Petr Katzmair  
Starosta přednesl ZO žádost p. Petra Katzmaiera na odprodej obecního pozemků 
parc. č. 117 v k.ú. Ludíkov o celkové výměře 255 m2, v diskuzi k tomuto bodu bylo 
poukázáno na fakt, že přes dotčený pozemek vede hlavní řad dešťové kanalizace a 
nebylo by vhodné z hlediska zachování přístupu k tomuto řadu v případě oprav a 
jiných možných problémů, které by v budoucnu mohli nastat pozemek prodávat. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání neschvaluje vyvěšení záměru a následný 

prodeje obecního pozemku parc. č. 117 o celkové výměře 255 m2 v k.ú Ludíkov, panu 

Katzmaierovi. Zastupitelstvo obce Ludíkov dále doporučuje žadateli o odprodej, aby 

podal žádost na dlouhodobý pronájem výše uvedeného pozemku. 

 
 

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

Usnesení č. 7/2/2016 bylo schváleno. 
 
 
 

Dále v tomto bodě místostarosta přednesl ZO žádost p. Alexandra Steinhausera na 
odprodej obecního pozemku parc. č. 42 o celkové výměře 43 m2, což je zaplocená 
zahrádka vedle jeho nemovitosti RD č.p. 28 a dále odprodej části obecního pozemku 
parc. č. 41/1, v k.ú. Ludíkov o celkové výměře cca. 30 m2 bude dále upřesněno dle 
nového geometrického plánu veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti by 
hradil žadatel o koupi. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje vyvěšení záměru prodeje části 

obecního pozemku parc. č. 42, o celkové výměře 43m2 a dále pak prodej části 

pozemku parc.č. 41/1, o celkové výměře cca 30m2  v  k.ú. Ludíkov, avšak teprve poté 

co bude svolána schůzka všech dotčených sousedů, tak aby byl předem dohodnut a 

odsouhlasen další postup prodeje a všichni sousedé, aby s tímto prodejem souhlasili, 

potom veškeré výdaje spojené s prodejem (pořízení nového geometrického plánu, 

vklad do KN, vypracování kupní smlouvy) bude hradit p. Steinhauser. 

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

Usnesení č. 8/2/2016 bylo schváleno. 

 
10 .Různé – kronika obce, VPP, kulturní akce 
V tomto bodě místostarosta informoval ZO o zápisech v obecní kronice, které pořídil 
jako kronikář za poslední rok. Bylo dohodnuto, že všechny zápisky, dříve než budou 
zapsány do originálu kroniky rozešle kronikář na e-maily všem zastupitelům 
k prostudování a případnému doplnění. Tak aby mohla být případná doplnění textu 
zapracována do dalšího zasedání ZO.  
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Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí přednesené informace o kronice obce 

Ludíkov za posední rok a ukládá kronikáři rozeslání textu na e-maily všem 

zastupitelům k doplnění.  

 
Dále starosta informoval ZO o podané žádosti o dotaci na jednoho pracovníka na 
VPP, kterým se stal po výběru a doporučení ze strany Úřadu práce v Blansku pan 
Jan Sedlák smlouva je uzavřená na dobu od června do konce listopadu roku 2016.  

 

 

Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí přednesené informace k VPP. 

 

 
Místostarosta informoval ZO o plánovaném rozšíření zabezpečení na celou budovu 
obecního úřadu, ne jen na prostory kanceláře, jak je tomu doposud, toto rozšíření 
provede dodavatel současného systému zabezpečení firma SKS Blansko s.r.o. 
 

Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí přednesené informace k rozšíření 

zabezpečovacího systému na celou budovu obecního úřadu. 

 
 
Dalším bodem programu byly proběhlé a plánované kulturní akce. Mezi akce, které 
se úspěšně podařilo zorganizovat patřily: Pálení čarodějnic, dále pak Stavění a 
Kácení Máje - kde starosta poděkoval především členům SDH Ludíkov za zdařilou 
organizaci těchto akcí, jednalo se také o přípravě tradičních akcí kolem Ludíkovské 
pouti na 5. 7. 2016 Mše svatá za všechny živé a zemřelé obyvatele obce Ludíkov, 
tradiční pouťová zábava, která se pořádá na místním výletišti za OÚ, na 6. 7. 2016 
také již tradiční akce sváteční fotbalové utkání mezi ženatými a svobodnými na 
místním hřišti. Dále se upřesní akce Slávkův ostrostřelec, předběžně je domluven 
termín na 23. 7. 2016 podle počasí. 
 
 
 

 Zpráva finančního a kontrolního výboru 
V uplynulém období se také sešly členové kontrolního a finančního výboru a 
přednesly své zprávy ZO o provedených kontrolách jednotlivých výborů. Za 
finanční výbor přednesla zprávu předsedkyně Mgr. Hana Veselá ve které se 
zaměřili na kontrolu poplatků za odvoz komunálního odpadu, a kontrolu u 
náhodně vybraných přijatých faktur. Za kontrolní výbor přednesl zprávu jeho 
předseda p. Jan Trnečka, ve své kontrole se výbor zaměřil na kontrolu 
možnosti třídění biologického odpadu a její fakturace a dále také na 
zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2016.  
 
Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí předložené zprávy od předsedů 

finančního a kontrolního výboru.  
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11.Došlá korespondence 
Zpracování nového územního plánu obce Ludíkov. ZO byla doručena nabídka na 
zpracování nového územního plánu obce Ludíkov od Ing. arch. Martina Vávry. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání nabídky schvaluje oslovit Ing. arch. 

Vávru na zpracování nového územního plánu obce Ludíkov a ukládá starostovi 

zajistit do příštího zasedání návrh smlouvy o dílo. 

 
 

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

Usnesení č. 9/2/2016 bylo schváleno. 

 
Dále byl ZO doručen návrh smlouvy o spolupráci Organizačně správního institutu 
o.p.s. na organizaci výběru dodavatele el. energie a plynu, tak jako v uplynulém roce 
na nákup těchto služeb na komoditní burze Kladno. Smlouva je nedílnou součástí 
tohoto zápisu příloha č. 6 
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje návrh Smlouvy o spolupráci, 

kde OSI se zavazuje jako centrální zadavatel provést osobně, úplatně, jménem a na 

účet zájemců výběrové řízení, tj. komplexní poradenský servis v rámci vyhledání a 

doporučení nejvhodnějšího dodavatele silové elektřiny anebo plynu pro období 

počínajícího dle možností stávajících odběrných smluv zájemce do 31.12.2017.   

 

 

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

Usnesení č. 10/2/2016 bylo schváleno. 

 
 
Ředitelka MŠ Němčice paní Ivana Novoseljuková, se obrací se žádostí na ZO obce 
Ludíkov o poskytnutí příspěvku na provoz MŠ Němčice, které v současné době 
navštěvuje 8 dětí z Ludíkova. Poskytnuté finanční prostředky budou využity na nákup 
nového povlečení a prostěradel pro dětská lehátka. Smlouva je nedílnou součástí 
tohoto zápisu příloha č. 7. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání žádosti ředitelky MŠ Němčice schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku na provoz MŠ Němčice ve výši 10 000,-Kč a 

pověřuje starostu podpisem dohody. 

 
 

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

Usnesení č. 11/2/2016 bylo schváleno. 

 
Starosta v tomto bodě předložil ZO ke schválení Dohodu o úhradě podílu na akci 
Obecní mobiliář mikroregionu Boskovicko. Celkové náklady na realizaci akce pro 
obec Ludíkov činí 37 688,14 Kč. Obě smluvní strany se dohodly, že obec Ludíkov 



8 

 

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

 

uhradí Svazku obcí Boskovicko finanční podíl v celkové výši 23 403,14 Kč. Dohoda 
je nedílnou součástí tohoto zápisu příloha č. 8 
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje Dohodu o úhradě podílu na 

akci Obecní mobilíář mikroregionu Boskovicko a to v celkové výši 23 403, 14 Kč-Kč 

a pověřuje starostu podpisem dohody. 

 
 

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

Usnesení č. 12/2/2016 bylo schváleno. 

 
 
Starosta dále informoval ZO o plánované odstávce dodávky el. energie od fimy E.ON 
na čtvrtek 9. 6. 2016 v době od 7:00 do 17:00 hod. na celém území obce Ludíkov. 
Tato informace je také zveřejněna na vývěsce, internetových stránkách obce a 
hlášením v obecním rozhlase. 
 
 
10.Diskuse 
 
 Starosta informoval ZO o provedené nahodilé kůrovcové těžbě ve výši 17,75 m3 
v obecním lese a nákupu a výsadbě 350 ks. nových sazenic na vzniklé holiny. 
Vytěžené dříví bude prodáno jako v minulosti firmě Pila Němčice s.r.o., která nabídla 
nejlepší výkupní cenu za 1m3 dříví. 
 
 
 
11.Usnesení a závěr 
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení z druhého zasedání ZO Ludíkov,  
v roce 2016, poděkoval všem přítomným za účast a v 21:10 hod. ukončil schůzi. 
 
V Ludíkově 3. 6. 2016    
 
Přílohy: č. 1. Rozpočtové opatření č. 1,2 za rok 2016 

č. 2. Závěrečný účet obce Ludíkov za rok 2015  
č. 3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci 
„Rekonstrukce požární zbrojnice“– (odstranění havarijního stavu)  
č. 4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci „Cestujeme 
se sousedy-cyklus posezení“  
č. 5. Příkazní smlouvy EUROPROJECT a návrh smlouvy o dílo  
č. 6. Smlouva o spolupráci OSIN o.p.s. 
č. 7. Smlouva o poskytnutí příspěvku na provoz MŠ Němčice 
č. 8. Dohoda o úhradě podílu na akci Obecní mobiliář mikroregionu 
Boskovicko 

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

 

 
 
 
Zápis ověřili :  p. Tomáš Zedník ……………………… 
 
 
 

p. Pavel Šindelka ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 …………………….      ………………………. 
    Petr Šindelka      Ing. František Veselý 
 místostarosta obce              starosta obce 
 
 
 
Vyvěšeno : 10. 6. 2016 
 
Svěšeno :……………… 
 
 
 
 
 
 

Razítko obce 
 
 
 


