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Obec Ludíkov 
Ludíkov  84 
680 01 Boskovice 

________________________________________________________ 

 

Zápis č. 3/2011 

 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 17.5.2011  v 18:30   hodin v 

zasedací síní OÚ Ludíkov. 

 

 

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

Nepřítomni:  
Omluveni:  
Hosté: p. Nováková E., p. Janík J., p. Ondroušek V. 
 
 
 
 Program :  
  

1. Zahájení 
2. Kontrola úkolů z minula 
3. Rozpočtové opatření č. 1,2 
4. Dotace na pracovní místo 
5. Plán krizového řízení obce 
6. Dotace z PRV- JMK 2011 
7. Výsledky auditu za rok 2010 
8. Informace - lokalita Horky, stavební pozemky 
9. Různé - cesta „K Jedům“, výsadba stromů  
10. Diskuse 
11. Usnesení a závěr 

 
1. Zahájení 
Starosta přivítal všechny přítomné na třetím zasedání ZO v letošním roce, 
konstatoval, ţe jsou splněna všechna zákonem stanovená kritéria potřebná ke 
konání schůze a tuto schůzi zahájil. Vyzval přítomné k případnému doplnění 
programu schůze a dal hlasovat o programu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje program třetí schůze ZO tak jak byl 

předložen. 

 

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

Usnesení č. 1/3/2011 bylo schváleno. 
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2. Kontrola úkolů z minula  

 Svoz nebezpečného odpadu - splněno. 

 Krizové řízení obce - vypracování plánu - splněno (podrobněji viz. níţe). 

 Cesta „ K Jedům“- splněno, provedena oprava.  

 Zajištění dotace na VPP - splněno (podrobněji viz. níţe). 

 Řešení problému s venčením psů  - úkol trvá. 
 
 
 

3. Rozpočtová opatření č. 1, 2. 
ZO projednalo předloţený návrh rozpočtového opatření 
č. 1, které se týká přesunů mezi paragrafy v účetnictví, dorovnání rozpočtu obce 
podle poskytnutých financí ze SR. 
č. 2, které se týká neinvestiční dotace na ţáka do MŠ Ţďárná, tato částka byla 
převedena do MŠ Němčice. 
Podrobný účetní rozpis rozpočtových opatření č. 1 a 2 je v příloze č.1, která je 
nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předložený návrh rozpočtových opatření 

 č. 1 a 2 . 

 

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

Usnesení č. 2/3/2011 bylo schváleno. 

 
 
4. Dotace na pracovní místo VPP na rok 2011  
Starosta informoval ZO o uzavření dohody mezi Obcí Ludíkov a Úřadem práce 
České republiky o vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací a 
o poskytnutí příspěvku. Tato dohoda bude uzavřena na dobu určitou od 1.6.2011 do 
30.11.2011. Starosta navrhl tuto smlouvu uzavřít s paní Marií Henkovou. Dále bylo 
navrţeno sjednat smlouvu o dílo s panem Josefem Hlaváčem na sečení trávy na 
obecních prostranstvích.  
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje zaměstnání paní Marie Henkové podle výše 

zmíněné dohody a uzavření smlouvy o dílo na sečení obecních prostranství s panem 

Josefem Hlaváčem, případě jinými zájemci o tuto práci cena byla stanovena na 60,-

Kč/hod.  

 

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

Usnesení č. 3/3/2011 bylo schváleno. 

 
 
5. Plán krizového řízení obce  
Místostarosta seznámil ZO s plánem krizového řízení obce, plán byl předloţen 
k seznámení. Do příštího zasedání ZO bude plán krizového řízení vytištěn 
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v potřebném počtu kopií tak, aby kaţdý člen krizového štábu měl jeden výtisk 
k dispozici. Dále budou průběţně zajišťovány veškeré potřebné revize.   
 
Zodpovídá: starosta Ing. F. Veselý, místostarosta Petr Šindelka 
Termín: do příštího zasedání ZO Ludíkov 

 

6. Dotace z PRV JMK 
Starosta informoval členy ZO o výsledku přerozdělení dotací v rámci PRV JMK. Obec 
Ludíkov získala z této dotace částku 190 000,-Kč. Tyto finanční prostředky budou 
pouţity na opravu podlahy a zdiva v bývalé MŠ. K samotné realizaci této opravy jsou 
v současné době předkládány cenové návrhy na realizaci.  
  
Zodpovídá: starosta Ing. F. Veselý, místostarosta Petr Šindelka 
Termín: do příštího zasedání ZO Ludíkov 
 
7. Výsledky auditu za rok 2010 
Starosta informoval ZO o výsledku auditu hospodaření obce za rok 2010, který 
proběhl 21.4.2011. Při přezkoumání výsledků hospodaření nebyly zjištěny ţádné 
chyby a nedostatky.   
 
8.Informace lokalita Horky, stavební pozemky  

 bylo vydáno rozhodnutí o připojení nové místní komunikace na komunikaci 
stávající. 

 na příslušné úřady byly podány podklady na vydání stavebního povolení na 
jednotlivé stavby. 

 pan Ing. Haška doručil rozpočty na jednotlivé stavby.  
 
 
 
 
9. Různé:  
 
 
9.a Cesta „K Jedům“ 
ZO bere na vědomí, ţe cesta „K Jedům“, která byla poškozena firmou Petra při těţbě 
dříví, byla na náklady výše jmenované společnosti opravena. O opravě cesty jsou 
pořízeny fotografie. 
 
7.b Výsadba nových stromů v katastru obce.  
Starosta předloţil ZO návrh vhodné lokality pro výsadbu nových stromů. Jako vhodná 
byla vytipována lokalita pod Ludíkovem kolem kříţku a staré cesty na Valchov. ZO 
vzalo informaci na vědomí a se zmíněnou lokalitou souhlasí.  
 
 
7.c Kaplička. 
ZO bylo seznámeno se záměrem obnovy nátěru fasády na kapličce, dále byl 
předloţen návrh na zpracování cenové nabídky na výměnu hodinového stroje a 
cenové nabídky na servis zvonícího zařízení a uloţení zvonů. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schválilo záměr obnovy fasády na místní kapličce. 

 

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

Usnesení č. 4/3/2011 bylo schváleno. 

 
Zodpovídá: starosta Ing. F. Veselý, místostarosta Petr Šindelka.  
Termín: do příštího zasedání ZO Ludíkov 
 
 
 
 
8.Diskuse 
Na výslovné přání pan Ondrouška je do tohoto zápisu vloţena připomínka, ţe pan 
Ondroušek na dnešním zasedání informoval ZO o podle jeho slov špatném stavu 
kanalizace v obci. 
 
 
9.Usnesení a závěr 
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení z třetího zasedání ZO Ludíkov, 
poděkoval všem přítomným za účast a ve 21:15 hod. ukončil schůzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ludíkově 17. 5.  2011    
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                             
Zapsala: Mgr. Hana Veselá 
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Zápis ověřili :     p. Jan Trnečka     ……………………… 
 
 
 
                          p. Pavel Šindelka ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 …………………….      ………………………. 
    Petr Šindelka      Ing. František Veselý 
 místostarosta obce              starosta obce 
 
 
 
Vyvěšeno : 26. 5. 2011 
 
Svěšeno:…………………………. 
 
 
 
 
 
 

Razítko obce 
 
 
 


