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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. 3/2015 

 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 24. 6. 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. Jan Trnečka   

Nepřítomni:  
Omluveni: p. Tomáš Zedník, 
 
Hosté: p. Čejková, p. Šnobl 
 
 
 
 Program :  

1. Zahájení 

2. Kontrola úkolů z minula 

3. Schválení rozpočtového opatření č. 2  

4. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce Ludíkov za 

rok 2014  

5. Prodej pozemků Ing. Matuška, p. Mezník 

6. Příprava VŘ na zateplení obecních budov 

7. Informace o přípravě realizace intenzifikace ČOV 

8. Různé - oprava schodiště před OÚ-rozpočet, informace 

k projektu hřiště, provozní doba posilovny, informace 

k podané reklamaci komunikací 

9. Došlá korespondence 

10. Diskuse  

11. Usnesení a závěr  
 

 

1. Zahájení 
Starosta přivítal všechny přítomné na třetím 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 a volbou ověřovatele zápisu 
dnešní schůze.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložený program schůze a 

Bc. Kamila Veselého, jako ověřovatele zápisu z dnešní schůze, náhradník za 

omluveného p. Tomáše Zedníka.  

 

Výsledek hlasování:   Pro .....5.........  Proti .......0......... Zdrželi se .......1......... 

Usnesení č. 1/3/2015 bylo schváleno. 
 

 
 

2. Kontrola úkolů z minula  

 lípa úklid větví - splněno 
 
 

3. Schválení rozpočtového opatření č. 2,  
ZO bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2, které se týká přesunů mezi paragrafy a 
fin. prostředků přijatých z ÚP v rámci VPP. Podrobný účetní rozpis rozpočtového 
opatření č. 2, je v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2, bez 

výhrad.  

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

Usnesení č. 2/3/2015 bylo schváleno. 

 

 

4. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce Ludíkov za rok 2014  
 
Schválení účetní závěrky obce za rok 2014 - 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 2014.  

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

Usnesení č. 3/3/2015 bylo schváleno. 

 
 
Projednání a schválení závěrečného účtu obce. 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 2014, vyvěšení výše uvedených 
dokumentů proběhlo na obou úředních deskách (fyzická i dálkový přístup). 
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Závěrečný účet obce Ludíkov za rok 2014 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 2014 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a 

vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Ludíkov.  

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

Usnesení č. 4/3/2015 bylo schváleno. 

 
 

 
5. Prodej pozemků Ing. Matuška, p. Mezník 
Starosta přednesl ZO žádost Ing. Matušky na odprodej části obecního pozemku nově 
vzniklé parc. č. 178/3 v k.ú. Ludíkov o celkové výměře 2 m2,oddělené od púvodního 
pozemku parc. č. 196 záměr na prodej pozemku byl vyvěšen dle platné legislativy. 
Kupní smlouva je v příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje prodej části obecního pozemku, 

nově vzniklé parc. č. 178/3 v k.ú. Ludíkov o celkové výměře 2 m2, oddělené od 

původního pozemku parc. č. 196 v k.ú. Ludíkov Ing. Matuškovi za cenu 150 Kč/m2 

plus veškeré další náklady s prodejem spojené a pověřuje starostu podpisem kupní 

smlouvy.  

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

Usnesení č. 5/3/2015 bylo schváleno. 
 

Dále v tomto bodě starosta přednesl ZO žádost Pana Mezníka  na odprodej 
obecního pozemku parc. č. 361, v k.ú. Ludíkov o celkové výměře 59 m2, záměr na 
prodej pozemku byl vyvěšen dle platné legislativy 

 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje prodej obecního pozemku parc. 

č. 361, v k.ú. Ludíkov o celkové výměře 59 m2, panu Bořkovi Mezníkovi za cenu 150 

Kč/m2 plus veškeré další náklady s prodejem spojené a pověřuje starostu podpisem 

kupní smlouvy.  

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

Usnesení č. 6/3/2015 bylo schváleno. 
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6. Příprava VŘ na zateplení obecních budov  
Starosta informoval ZO o nutnosti uspořádání veřejného výběrového řízení na 
plánované zateplení obecních budov, dle platných pravidel fondu MŽP, 
zpracovatelem projektu byl doporučen jako odborník na výběrová řízení pan Ing. Petr 
Vlášek. Příkazní smlouva je v příloze č. 4, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje příkazní smlouvu na uspořádání 

výběrového řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na zateplení obecních budov 

s Ing. Petrem Vláškem a pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy.  

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

Usnesení č. 7/3/2015 bylo schváleno. 

 
Dále v tomto bodě byla předložena nabídka Ing. Bacíka na práce spojené s výkonem 
TDI při zateplování obecních budov. ZO po projednání pověřuje starostu o oslovení 
dalších možných uchazečů na práce TDI, tak, aby ZO mohlo posoudit a rozhodnout o 
výhodnosti nabídky. ZO se dohodlo, že výběr TDI bude odložen na další jednání, kde 
se podle cenových nabídek všech oslovených uchazečů rozhodne o nejvýhodnější 
nabídce.  
 

Zodpovídá: 

Starosta  
 
7. Informace o přípravě realizace intenzifikace ČOV 
Zde starosta informoval ZO o výběrovém řízení na výběr projekční firmy, na 
přepracování projektu intenzifikace ČOV Ludíkov a podání žádosti o dotaci v rámci 
programu OPMŽP. Výše popsané výběrové řízení proběhlo dne 8. 6. 2015 
v kanceláři Svazku VaK v Boskovicích, za obec Ludíkov byli přítomni starosta Ing. 
Veselý a místostarosta p. Šindelka. Z podaných nabídek byla jako nejvhodnější 
vyhodnocena nabídka firmy SMV projekt, s.r.o. z Brna, zastoupena jednatelem Ing. 
Martinem Machalou, Ph.D. 
 
ZO bylo dále seznámeno s akceptací žádosti o dotaci poskytované Ministerstvem pro 
místní rozvoj na vybudování dešťové kanalizace v lokalitě Horky.  
 
 
8. Různé 
 

 Zástupci SDH Ludíkov byla předložena žádost na schválení v ZO souhlas 
s umístěním sídla SDH Ludíkov na obecní úřad. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje umístění sídla SDH Ludíkov na 

adresu budovy obecního úřadu Ludíkov č.p. 84, 680 01 p. Boskovice.  

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

Usnesení č. 8/3/2015 bylo schváleno. 
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 Oprava schodiště před OÚ, zde byl ZO předložen podrobný rozpočet na 
opravu schodiště a přilehlých ploch před budovou obecního úřadu č.p. 84. 

 

 Informace k projektu hřiště, starosta informoval ZO o nutnosti vynětí půdy ze 
ZPF na hřištěm dotčených parcelách, toto provede zpracovatel projektu. Dále 
bylo ZO seznámeno s hlukovou studií potřebnou k povolení výstavby oplocení 
a rekonstrukci hřiště. 

 

 Provozní doba posilovny, ZO obdrželo žádost návštěvníků místní posilovny na 
možnost rozšíření provozní doby posilovny v letním období.  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje prodloužení provozní doby 

posilovny v letních měsících od července do konce září do 22:00 hodin. 

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

Usnesení č. 9/3/2015 bylo schváleno. 

 

 Informace k podané reklamaci komunikací, starosta informoval ZO o podané 
reklamaci na obecní komunikace, požadavek reklamace byl zaslán na firmu 
Kompletstav spol. s r.o. dne 1. 6. 2015, schůzka na místě se uskutečnila 8. 6. 
2015 s tím, že pod tíhou argumentů byly všechny čtyři závady uznány. Termín 
odstranění všech závad byl po dohodě stanoven dle počasí max. do konce 
července 2015. 

 

 Zástupci SDH informovali o plánu uskutečnit v obci tradiční sběr železného 
šrotu. 
  Zodpovídá: 

  p. Šindelka Petr, p. Trnečka Jan  

 
 

8. Došlá korespondence 

 Starosta informoval ZO o nabídce firmy Alerion, s.r.o. o možnosti nákupu 
Husitské vlajky k 600. výročí upálení mistra Jana Husa.  
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje zakoupení husitské vlajky dle 

nabízené ceny od firmy Alerion s.r.o.za 690,-Kč.  

 
Výsledek hlasování:   Pro .....2.........  Proti .......4......... Zdrželi se .......0......... 

Usnesení č. 10/3/2015 nebylo schváleno. 

 
9. Diskuse 
V diskusi se přihlásila o slovo paní Čejková, která ZO vyslovila nespokojenost 
s pořádkem kolem budovy OÚ, v její výtce zazněla připomínka, „že když už jsou na 
obci v rámci VPP dva pracovníci, tak by to mělo být taky někde vidět“. Na její výhrady 
se jí dostalo odpovědi, že v současné době pracovníci, kteří vykonávají veřejně 
prospěšné práce sečou biokoridor kolem polních cest. Bylo přislíbeno, že před poutí 
se tito pracovníci zaměří na úklid v samotném centru obce. 
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Jako další se v diskusi přihlásil ke slovu pan Šnobl, který upozornil na podle jeho 
názoru nefunkční stoku dešťové kanalizace, v úseku od č.p. 57 po č.p.47. Byl zde 
vznesen požadavek na vyčištění této kanalizace. Starosta odpověděl, že z důvodu 
malého sklonu dešťové kanalizace, která byla před lety budována v akci Z-et, je 
možné, že dešťová voda v tomto úseku odtéká pomaleji, ale nikdy zde nebyl 
zaznamenán případ, že by z některé z šachet tekla voda na komunikaci, a tím pádem 
se voda hromadila na komunikaci a tvořila lagunu. Bylo dohodnuto vyčištění 
sběrných šachet v tomto úseku. 
 
 
9. Usnesení a závěr 
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení ze třetího zasedání ZO Ludíkov v 
letošním roce, poděkoval všem přítomným za účast a v 20:45 hod. ukončil schůzi. 
 
 
V Ludíkově 24. 6. 2015    
 
  
Přílohy: č. 1. Rozpočtové opatření č. 2. 

č. 2. Závěrečný účet obce za rok 2014 
č. 3. Smlouva o odprodeji části obecního pozemku Ing. Matuška 
č. 4. Příkazní smlouva na organizaci veřejné zakázky na zateplení    
         budov 

 
                                                                                                                                                                                                            
Zapsala: Mgr. Hana Veselá 
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Zápis ověřili :  Bc. Kamil Veselý ……………………… 
 
 
 

p. Pavel Šindelka ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 …………………….      ………………………. 
    Petr Šindelka      Ing. František Veselý 
 místostarosta obce              starosta obce 
 
 
 
Vyvěšeno : 29. 6. 2015 
 
Svěšeno :……………… 
 
 
 
 
 
 

Razítko obce 
 
 
 
 


