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Obec Ludíkov 
Ludíkov 84 
680 01 Boskovice 

________________________________________________________ 

 

Zápis č. 4/2016 

 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 23. 11. 2016 v 18:00 hodin  

v zasedací síní OÚ Ludíkov. 

 

 

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

Nepřítomni:  
Omluveni: p. Pavel Šindelka, 
 
Hosté: R. Souček 
 
 
 
 Program :  

1. Zahájení 

2. Kontrola úkolů z minula 

3. Seznámení ZO se schváleným rozpočtovým opatřením č. 5, 6, 

7, 8, 9, 10 za rok 2016  

4. Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku na financování 

služeb soc. prevence a odborného soc. poradenství 2017 

5. Schválení záměru pronájmu obecních pozemků 

6. Organizačně správní institut, o.p.s. – výsledky nákupu energií 

na burze 

7. Schválení dodatku smlouvy technická pomoc při zpracování 

návrhu zadání ÚP obce Ludíkov 

8. ČOV Ludíkov – výběrové řízení III. kolo 

9. Inventury 2016 

10. Různé – oprava komunikací, rekonstrukce hasičské zbrojnice, 

proběhlé a chystané akce, možnosti dotací na rok 2017 

11. Došlá korespondence – MŠ Žďárná žádost o dar, HS Valchov 

žádost o dar, MSSS Boskovice žádost o dar 

12. Diskuse  

13. Usnesení a závěr  
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1. Zahájení 
Starosta přivítal všechny přítomné na čtvrtém 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 a volbou ověřovatele zápisu 
dnešní schůze na místo omluveného p. Pavla Šindelky 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložený program schůze a 

p. Jana Trnečky, jako ověřovatele zápisu z dnešní schůze, náhradník za omluveného 

p. Pavla Šindelky.  

 

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

Usnesení č. 1/4/2016 bylo schváleno. 
 

 
 

2. Kontrola úkolů z minula  

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

 doplnění zabezpečovacího systému v budově OÚ – úkol trvá  

 vypracování a podpis smlouvy na nákup pozemků parc.č. 49/2, 39/2, 36/2 – 
úkol trvá 
 

 

3. Seznámení ZO se schváleným rozpočtovým opatřením č. 5, 6, 7, 8, 9, 10 za 
rok 2016  
Starosta předložil ZO k seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením č. 5, 6, 7, 
8, 9, 10 za rok 2016. Podrobný účetní rozpis výše uvedených rozpočtových opatření 
je v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.  
 

Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 5, 6, 7, 

8, 9, 10 za rok 2016. 

 

 

4. Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku na financování služeb soc. 
prevence a odborného soc. poradenství 2017 
Starosta předložil ZO k projednání a schválení smlouvu o poskytnutí příspěvku na 
financování služeb soc. prevence a soc. poradenství mezi obcí Ludíkov a ORP 
městem Boskovice na rok 2017. Návrh výše uvedené smlouvy o je nedílnou součástí 
tohoto zápisu, příloha č. 2.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předloženou smlouvu o 

poskytnutí příspěvku na financování služeb soc. prevence a odborného soc. 

poradenství na rok 2017a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

Usnesení č. 2/4/2016 bylo schváleno. 
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5. Schválení záměru pronájmu obecních pozemků 
Starosta přednesl ZO informace týkající se pronájmu některých obecních pozemků, 
využívaných k zemědělské činnosti, které do 30. 9. 2016 užívala společnost 
ZEMSPOL a.s. Sloup, IČO: 25324390, v roce 2015, podal místní soukromý 
zemědělec Veselý Tomáš žádost o pronájem uvedených pozemků, za lepších 
finančních podmínek, ještě v témže roce byla podána společnosti ZEMSPOL a.s. 
Sloup výpověď z pronájmu s jednoletou výpovědní lhůtou dle tehdy platné nájemní 
smlouvy. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje vyvěšení záměru obce Ludíkov 

na pronájem některých obecních pozemků, využívaných k zemědělské činnosti.  

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

Usnesení č. 3/4/2016 bylo schváleno. 

 
 
 
6. Organizačně správní institut, o.p.s. – výsledky nákupu energií na burze 
Starosta v tomto bodě informoval ZO o výsledku nákupu energií na komoditní burze 
Kladno na rok 2017 prostřednictvím OSI, o.p.s., které se uskutečnilo 2. 10. 2016. 
Jako nejlepší dodavatel jak u elektřiny, tak u plynu získal tuto zakázku dodavatel 
Vemex energie, a.s. Závěrkový list z burzy v tomto případě nahrazuje smlouvu o 
odběru. Starosta dále uvedl, že potřebné výpovědi stávajícím dodavatelům energií 
což je v současné době společnost E.ON a.s. zasílá OSI, o.p.s. 
 
 

Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí sdělené informace. 

 

 
 
7. Schválení dodatku smlouvy technická pomoc při zpracování návrhu zadání 
ÚP obce Ludíkov  
Zde starosta předložil ZO k projednání dodatek smlouvy s Ing. arch. Martinem 
Vávrou, který je zpracovatelem nového ÚP obce Ludíkov o rozšíření stávající 
smlouvy také na technickou pomoc při zpracování návrhu zadání ÚP obce Ludíkov. 
výše uvedený dodatek smlouvy je nedílnou součástí tohoto zápisu příloha č. 3. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje předložený dodatek smlouvy 

s Ing. arch. Martinem Vávrou na technickou pomoc při zpracování návrhu zadání 

ÚP obce Ludíkov. 

 

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

Usnesení č. 4/4/2016 bylo schváleno. 

 
 
8. ČOV Ludíkov – výběrové řízení třetí kolo 
Starosta informoval ZO o probíhajícím třetím kole výběrového řízení na zhotovitele 
veřejné zakázky rozšíření kapacity stávající Čističky odpadních vod (dále jen „ČOV“) 
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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. Bohužel ani ve druhém kole výběrového řízení 
pořádaném firmou Wallet s.r.o. pro Svazek V a K Blansko nebyl vybrán zhotovitel 
tohoto díla, navzdory tomu, že došlo ke zjednodušení podmínek v zadávací 
dokumentaci. Nejlevnější podaná nabídka byla podána stejnou firmou jako poprvé, 
ale o celé 3 000 000, Kč. dražší než v prvním kole, a v dodaných nabídkách byly 
shledány závažné chyby, které neumožnily vybrat zhotovitele díla. Proto v současné 
době probíhá již třetí kolo tohoto výběrového řízení, kterého se starosta obce 
zúčastňuje jako člen hodnotící komise. Po skončení VŘ bude starosta ZO informovat 
o situaci na dalším zasedání.  
 

Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí sdělené informace. 

 

 
 
9. Inventury 2016 
Starosta předložil ZO k projednání a odsouhlasení návrh složení inventarizační 
komise a plán inventur za rok 2016. Zahájení inventur za rok 2016 začne školením, 
které se uskuteční 14. 12. 2016 a ukončení inventur s předložením závěrečné zprávy 
je stanoveno na 26. 1. 2017. Složení inventarizační komise a plán inventur je 
nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č. 4. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje složení inventarizační komise a předložený 

plán inventur za rok 2016.  

 

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

Usnesení č. 5/4/2016 bylo schváleno. 

 
10. Různé 

 

 oprava komunikací, a to jak akce financované částečně z dotace MMR tak 
akce oprav komunikací financované jen z rozpočtu obce Ludíkov je již u 
konce. Zhotovitelská firma předložila závěrečné protokoly, dokumentace a 
faktury k proplacení. Společnost EUROPROJECT pracuje na předložení 
žádosti na proplacení dotace na MMR, tak aby se finanční prostředky připsaly 
na účet obce u ČNB ještě v letošním roce.  
 

 Zprávy finančního a kontrolního výboru. Předsedové obou výborů, jak 
kontrolního, p. Jan Trnečka, tak finančního Mgr. Hana Veselá přednesly ZO 
své zprávy z provedených kontrol. Zprávy jsou součástí tohoto zápisu příloha 
č. 5. 

Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí sdělené informace. 
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 rekonstrukce hasičské zbrojnice proběhla dle uzavřené smlouvy o dílo a je již 
také dokončena, v současné době se pracuje na podání žádosti o kolaudaci, 
tak, aby tato proběhla do konce roku 2016. 

 proběhlé akce, memoriál Mgr. Josefa Šindelky, jejíž druhý ročník se uskutečnil 
na začátku září se setkal opět s velkým zájmem účastníků z řad dětí všech 
věkových kategoriích, a to jak místních, tak i přespolních. Starosta poděkoval 
všem, kteří se podíleli na jejím zdárném průběhu a organizaci.  

 připravované akce, v neděli dne 18. 12. proběhne tradiční akce vypouštění 
balónků s přáním Ježíškovi, ZO rozhodlo o pořízení svítících balónků, které 
budou naplněny héliem, v pátek 23. 12. se uskuteční akce „ Koledy se 
sousedy“ tradiční zpívání koled u vánočního stromku.   

 možnosti dotací na rok 2017, starosta přednesl ZO návrh společnosti  
AXIOM engineering s.r.o., nazvaný „ Studije revitalizace obecního rybníka“. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje předložený návrh smlouvy se 

společností AXIOM engineering s.r.o. v rámci dotačního programu OPERAČNÍ 

PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ v rámci fondů EU, a to při poskytování služeb 

souvisejících s přípravou žádosti o dotaci včetně dalších potřebných náležitostí a 

dále s následným řízením realizace projektu revitalizace rybníka v k.ú. Ludíkov, p.č 

456. 

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

Usnesení č. 6/4/2016 bylo schváleno. 

 
11. Došlá korespondence 
Starosta předložil ZO k projednání žádost ředitelky ZŠ a MŠ ve Žďárné na schválení 
daru.  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje poskytnutí daru pro ZŠ a MŠ ve 

Žďárné ve výši 30 000,- Kč z rozpočtu obce Ludíkov a pověřuje starostu podpisem 

darovací smlouvy.   

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

Usnesení č. 7/4/2016 bylo schváleno. 

 
 
dále starosta předložil ZO k projednání žádost starosty HS ve Valchově na schválení 
daru honebnímu společenstvu.  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje poskytnutí daru pro Honební 

společenstvo Valchov ve výši 6 000,- Kč z rozpočtu obce Ludíkov a pověřuje starostu 

podpisem darovací smlouvy.   

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

Usnesení č. 8/4/2016 bylo schváleno. 
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v tomto bodě ještě starosta předložil ZO k projednání žádost ředitelky MSSS 
Boskovice na schválení daru.  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje poskytnutí daru pro MSSS 

Boskovice ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu obce Ludíkov a pověřuje starostu podpisem 

darovací smlouvy.   

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

Usnesení č. 9/4/2016 bylo schváleno. 

 
 
 
 
 
12. Diskuse 
V diskusi se přihlásil ke slovu pan Souček, který se dotazoval na provoz místního 
pohostinství po zavedení EET. Starosta v odpovědi sdělil, že místní pohostinství 
bude k 30. 11. 2016 zavřeno z důvodu podání výpovědi současným nájemcem 
panem Ščudlem. Ze strany obce Ludíkov byl v zájmu udržení současného provozu 
pohostinství podán návrh, že provozovateli zakoupí pokladnu s tiskárnou EET, tak 
aby nemusel do tohoto zařízení v budoucnu investovat. Bylo nám však sděleno, že i 
přesto na své výpovědi trvá. V diskusi dále byli vyzváni všichni členové ZO 
k informování přátel a známých ve svém okolí, kteří by případně měli o provoz 
pohostinství v naší obci zájem, aby se obrátili na starostu, nebo místostarostu pro 
bližší informace. Jestli-se nenajde v brzké době zájemce bude podán inzerát do 
regionálního tisku.   
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje zakoupení pokladny a tiskárny 

na provoz EET do obecní hospody v Ludíkově, která bude v majetku obce Ludíkov. 

Nákup se uskuteční však až po té jestli bude o provozování obecního pohostinství 

zájem. 

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

Usnesení č. 10/4/2016 bylo schváleno. 

 
 
 
13. Usnesení a závěr 
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení ze čtvrtého zasedání ZO Ludíkov 
v letošním roce, poděkoval všem přítomným za účast a v 20:45 hod. ukončil schůzi. 
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V Ludíkově 23. 11. 2016    
 
  
Přílohy: č. 1. Rozpočtové opatření č. 5, 6, 7, 8, 9, 10 za rok 2016. 

č. 2. Návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku na financování soc. 
prevence a soc. poradenství 2017 
č. 3. Dodatek smlouvy o technické pomoci při zpracování návrhu zadání 
ÚP Ludíkov. 
č. 4. Složení inventarizační komise a plán inventur 
č. 5. Zprávy finančního a kontrolního výboru 
 
 
 
 
 
 

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

p. Jan Trnečka ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 …………………….      ………………………. 
    Petr Šindelka      Ing. František Veselý 
 místostarosta obce              starosta obce 
 
 
 
Vyvěšeno : 30. 11. 2016 
 
Svěšeno :……………… 
 
 
 
 
 
 

Razítko obce 
 
 
 
 


