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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. 5/2011 

 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011  v 18:00   hodin v 

zasedací síní OÚ Ludíkov. 

 

 

Přítomni: Ing. František Veselý, p. Petr Šindelka,  
Bc. Kamil Veselý, p. Pavel Šindelka, p. Tomáš Zedník. 

Nepřítomni: Mgr. Hana Veselá, p. Jan Trnečka. 
Omluveni:  Mgr. Hana Veselá, p. Jan Trnečka. 
Hosté: p. Ondroušek V, p. Sehnal, p. Medovarská. 
 
 
 
 Program :  
  

1. Zahájení-volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Kontrola úkolů z minula 

3. Rozpočtové opatření č. 3 

4. Dodatek smlouvy o zajištění financování IDS JMK 

5. Výběr zhotovitele hromosvodu na OÚ 

6. Výběr zhotovitele na první část oprav v bývalé MŠ 

7. Výběr dodavatele a zprovoznění GIS obce 

8. Stanovení ceny při pronájmech pozemků  obce 

9. Informace - lokalita Horky, stavební pozemky 

10. Informace o předauditu obce 

11. Různé - Výsadba stromů, Radar na měření rychlosti   

12. Diskuse 

13. Usnesení a závěr 

 

 

 

 
 
1. Zahájení 
Starosta přivítal všechny přítomné na pátém zasedání ZO v letošním roce, 
konstatoval, že 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. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje program páté schůze ZO tak jak byl předložen 

a zapisovatelem stanovuje Bc. Kamila Veselého a ověřovateli zápisu p. Pavla 

Šindelku a p. Tomáše Zedníka. 

 

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

Usnesení č. 1/5/2011 bylo schváleno. 

 

 

2. Kontrola úkolů z minula  

 byla zajištěna dotace na druhého pracovníka v programu VPP. 

 proběhl podpis smlouvy na JMK o poskytnutí dotace z PRV. 

 dle schválené smlouvy byly přistaveny zapůjčené kontejnery na sklo. 

 byla uspořádána tradiční karnevalová akce pro děti „Rozloučení 
s prázdninami“. 

 
 

3. Schválení rozpočtového opatření č. 3 
Bylo předloženo rozpočtové opatření číslo tři, které se týká finančních prostředků 
určených na VPP. Podrobný účetní rozpis rozpočtového opatření č. 3 je v příloze č.1, 
která je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 3. 

 

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

Usnesení č. 2/5/2011 bylo schváleno. 

 
 
4. Dodatek smlouvy o zajištění financování IDS JMK  
Starosta informoval ZO o možnosti uzavření dodatku smlouvy na rok 2011 mezi Obcí 
Ludíkov a IDS Kordis JMK o poskytnutí příspěvku 50,-Kč na jednoho obyvatele dle 
dodatku smlouvy.  
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje dodatek smlouvy o zajištění financování IDS 

JMK na rok 2011.  

 

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

Usnesení č. 3/5/2011 bylo schváleno. 

 
 
5. Výběr zhotovitele hromosvodu na OÚ Ludíkov  
Starosta informoval členy ZO o nabídkách firem ohledně realizace hromosvodu na 
budově OÚ. ZO Ludíkov se seznámilo s předloženými cenovými nabídkami a vybralo 
dodavatele. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje jako dodavatele montáže hromosvodu na 

budově obecního úřadu firmu Ircing Jaroslav a pověřuje starostu sepsáním smlouvy 

o dílo. 

 

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

Usnesení č. 4/5/2011 bylo schváleno. 

 
 

6. Výběr zhotovitele na první část oprav v bývalé MŠ Ludíkov 
Starosta informoval členy ZO o nabídkách oslovených firem ohledně oprav podlahy a 
zdiva v bývalé MŠ.  ZO Ludíkov se seznámilo s předloženými cenovými nabídkami a 
vybralo dodavatele. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje jako dodavatele oprav podlahy a zdiva 

v bývalé MŠ firmu Ekoterm CZ s.r.o. a pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo.  

 

Výsledek hlasování:   Pro .....4.........  Proti .......0......... Zdrželi se .........1....... 

Usnesení č. 5/5/2011 bylo schváleno. 

 
 
7. Výběr dodavatele a zprovoznění GIS obce  
Starosta informoval ZO o předložených nabídkách na pořízení a provozování 
geoinformačního systému obce.  

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov neschvaluje žádnou z předložených firem a konstatuje, 

že není třeba podobného systému na OÚ.  

 

Výsledek hlasování:   Pro .....4.........  Proti .......1......... Zdrželi se ................ 

Usnesení č. 6/5/2011 bylo schváleno. 

 
 
8. Stanovení ceny při pronájmech pozemků obce. 
Starosta informoval ZO o žádostech na zakoupení, nebo pronájmu obecních 
pozemků. 
 
 

Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí a souhlasí s návrhem, aby bylo 

provedeno místní šetření a po dohodě se zájemci o odkup, nebo pronájem pozemků 

bylo postupováno dle příslušného zákona.  

 

 
 
9. Informace - lokalita Horky, stavební pozemky  
Starosta informoval ZO o probíhajícím řízení na vydání stavebního povolení na 
jednotlivé části infrastruktury v lokalitě Horky. Nadále přetrvávají problémy kolem 
projektu na realizaci rekonstrukce ČOV. Na 15.9.2011 je svolána schůzka zástupců 
provozovatele na obecním úřadě ohledně dalšího postupu v této věci. 
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10. Informace o předauditu obce Ludíkov 
Starosta informoval ZO o předauditu, který proběhl dne 29.8.2011 na obecním úřadě. 
Závěry z průběhu této kontroly jsou takové, že nebyly zjištěny žádné chyby a 
nedostatky.Celý zápis kontroly je k nahlédnutí na OÚ Ludíkov. 
 
 
11.Různé: 
 
 
11.a Výsadba nových stromů 
ZO projednalo návrh výsadby stromů kolem parkoviště v „Dědině“ a kolem „křížku 
pod Ludíkovem“ přípravu a výkopy na sazenice stromů provedou zaměstnanci na 
VPP.  
 
 
11.b Radar na měření rychlosti 
ZO bylo seznámeno s možnostmi pořízení zpomalovacího radaru, který by byl 
instalován na příjezdu do obce směrem od Němčic. Jelikož finanční prostředky na 
tyto radary jsou nemalé rozhodlo se ZO pro požádání Policie ČR o dílčí kontrolní 
měření, které by potvrdilo nebo vyvrátilo tuto plánovanou investici.  
 
Zodpovídá: místostarosta 
 
 
11.c Oprava poničených poklopů na šachtách v lese „U Jedů“ 
Po upozornění pana Ondrouška, že na těchto šachtách jsou poničené poklopy ZO 
rozhodlo pořídit náhradní poklopy k zabezpečení šachet. 
 
Zodpovídá: starosta 
 
 
11.d Oprava houpaček na hřišti u kapličky 
Po upozornění pana Ondrouška, že houpačky na hřišti u kapličky jsou rozbité ZO 
rozhodlo tyto opravit, nebo vyměnit za nové. 
 
Zodpovídá: starosta, místostarosta 
 
12.Diskuse 
Oprava posezení u lesa, je třeba zpevnit a podložit celou konstrukci. 
Keře a dřeviny zasahující do místní komunikace v obci je třeba po dohodě s majiteli 
ořezat a umožnit tak bezproblémový průjezd aut. 
 
 
Usnesení a závěr 
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení z pátého zasedání ZO Ludíkov, 
poděkoval všem přítomným za účast a ve 20:15 hod. ukončil schůzi. 
 
 
 
V Ludíkově 6. 9.  2011    
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Zapsal: Bc. Kamil Veselý 
 
 
 
 
Zápis ověřili :  p. Tomáš Zedník ……………………… 
 
 
 

p. Pavel Šindelka ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 …………………….      ………………………. 
    Petr Šindelka      Ing. František Veselý 
 místostarosta obce              starosta obce 
 
 
 
Vyvěšeno : 12. 9. 2011 
 
Svěšeno:………………… 
 
 
 
 
 
 

Razítko obce 
 
 
 


