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Obec Ludíkov 
Ludíkov  84 
680 01 Boskovice 

________________________________________________________ 

 

Zápis č. 1/2011 

 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 17.2.2011  v 18   hodin v 

zasedací síní OÚ Ludíkov. 

 

 

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

Nepřítomni:  
Omluveni:  
Hosté: p. Ondroušek Vincenc, p. Veselý Emil. 
 
 
 
 Program : 
1. Zahájení-volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu-stanovit na celý rok 
2. Kontrola úkolů z minula-zrušení telefonních čísel, výstavba RD-přeloţka, audit,      

porada starostů 
3. Schválení rozpočtu obce na rok 2011 
4. Schválení vyhlášky  č. 1/2011, č. 2/2011, č. 3/2011 
5. Hrazení neinvestičních nákladů na ţáky ZŠ a MŠ Ţďárná, MŠ Němčice 
6. Inventarizace majetku obce k 31.12.2010 
7. Různé 

- smlouva p.Fojt 
- smlouva Ing.Šmíd 
- dotace Svazek obcí Boskovicko 
- dotace PRV - JMK 
- poskytnutí daru Svazu tělesně postiţených 
- návrh na moţnost vystoupení Thenisky 
-.dopis p.Paděra Antonín odstranění líp u zastávky 
- informace z konání valné hromady Svazku VaK Blansko 

8. Diskuze 
9. Usnesení a závěr 
 
 
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
ZO navrhlo zapisovatelem Mgr. Veselou, ověřovateli J. Trnečku, Pavla Šindelku 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov určuje ověřovateli zápisu  Jana Trnečku a Pavla 

Šindelku a zapisovatelem Mgr. Hanu Veselou a to na všechny další konané schůze 

zastupitelstva obce Ludíkov, které se budou konat v roce 2011. V případě 
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nepřítomnosti některého z výše uvedených bude zvolen před začátkem  schůze 

náhradník. 

 

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

Usnesení č. 1/1/2011 bylo schváleno. 
 
 

2. Kontrola úkolů z minula-zrušení telefonních čísel, výstavba RD-přeloţka, 
audit, porada starostů,  
Starosta navrhl zrušit dosavadní smlouvy s O2 na telefony, které pouţívalo minulé vedení 
obce. Největším problémem jak se ukázalo je současné špatné pokrytí signálu od 
dodavatele sluţeb. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje zrušení smlouvy s O2 na mobilní telefony. 

 

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

Usnesení č. 2/1/2011 bylo schváleno. 
 
ZO bylo seznámeno s dalším postupem prací na akci nových RD,  v současné době se 
vyhotovují smlouvy o věcném břemeni na přeloţku elektrického vedení (Energetika Bce.) 
 
ZO dále bylo informováno o přeloţeném auditu hospodaření obce za rok 2010 z ledna na 
duben  roku 2011. 
 
Starosta seznámil přítomné členy ZO s informacemi z porady starostů konané v lednu 
v Boskovicích, která se týkala hrazení neinvestičních nákladů v předškolních a školních 
zařízeních, dalším projednávaným tématem byla sociálně právní ochrana dětí na území 
jednotlivých obcí, problematika evidence a odvozu komunálního odpadu, sčítání lidí domů a 
bytů, které se uskuteční ve dnech 25.-26. 3. 2011.  
 
 

3. Schválení rozpočtu obce na rok 2011  
ZO projednalo předloţený návrh rozpočtu na rok 2011 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje navrţený rozpočet na rok 2011 

 

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

Usnesení č. 3/1/2011 bylo schváleno. 

 
 
4.a Schválení vyhlášky č. 1/2011 
ZO projednalo předloţený návrh obecně závazné vyhlášky  č. 1/2011- o stanovení 
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ludíkov 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o stanovení 

systému shromaţďování, sběru, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ludíkov  

 

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

Usnesení č. 4.a/1/2011 bylo schváleno. 

 
 
4.b Schválení vyhlášky č. 2/2011 
ZO projednalo předloţený návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2011- o místním 

poplatku ze psů  

 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním 

poplatku ze psů.  

 

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

Usnesení č. 4.b/1/2011 bylo schváleno. 

 
 
4.c Schválení vyhlášky č. 3/2011 
ZO projednalo předloţený návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2011-o místním 

poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 

odstraňování komunálních odpadů  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním 

poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 

odstraňování komunálních odpadů.  

 

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

Usnesení č. 4.c/1/2011 bylo schváleno. 

 
 
5. Hrazení neinvestičních nákladů na ţáky ZŠ a MŠ Ţďárná, MŠ Němčice  
ZO projednalo v souvislosti se schváleným rozpočtem  na rok 2011 předloţenou výši 
neinvestičních nákladů na ţáky z naší obce. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje hrazení neinvestičních nákladů na rok 2011 

ve výši 4000,-Kč na jedno dítě v MŠ Němčice (10 dětí) a MŠ Ţďárná (1 dítě), dále 

potom ve výši 6190,-Kč na jednoho ţáka ZŠ Ţďárná (27 ţáků). 

 

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

Usnesení č. 5/1/2011 bylo schváleno. 
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6. Inventarizace majetku obce k 31.12. 2010 
Starosta informoval členy ZO o průběhu inventarizace majetku obce k 31.12. 2010 a 
úkolech, které z této inventarizace vyplývají pro členy ZO. 
 
7. Různé:  
 
 
7.a Smlouva p. Fojt 
ZO projednalo návrh smlouvy s firmou Elektra Fojt, jedná se o zajištění oprav 
veřejného osvětlení a nabídku dalších elektrikářských prací. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje smlouvu s firmou Elektra p. Fojt o 

poskytování sluţeb údrţby a oprav na veřejném osvětlení a souhlasí s navrţenými 

cenami a termíny pro rok 2011, které specifikuje předloţená smlouva. 

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

Usnesení č. 7.a/1/2011 bylo schváleno. 

 
7.b Smlouva Ing. Šmíd 
ZO projednalo návrh smlouvy o dílo předloţenou Ing. Šmídem na zajištění 
poradenské, technické a inţenýrské činnosti. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov neschvaluje předloţený návrh smlouvy o dílo s Ing. 

Šmídem. 

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

Usnesení č. 7.b/1/2011 bylo schváleno. 

 
 
7.c Projednání moţnosti dotace ze Svazku obcí Boskovicko 
ZO projednalo moţnosti čerpání dotace z JMK přes Svazek obcí Boskovicko. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schválilo čerpání dotací přes Svazek obcí Boskovicko na 

pořízení venkovního stolu na stolní tenis, 2ks pruţinových houpadel a 3ks. 

venkovních laviček. 

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

Usnesení č. 7.c/1/2011 bylo schváleno. 

 
 
7.d Projednání moţnosti dotace z PRV – JMK  
ZO projednalo moţnosti čerpání dotace z Jihomoravského kraje pro rok 2011 
z dotačního programu rozvoje venkova.  
 
Zodpovídá: starosta Ing. F. Veselý, místostarosta Petr Šindelka.  
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7.e Projednání ţádosti o příspěvek Svazu tělesně postiţených Němčice 
ZO projednalo moţnost příspěvku na aktivity a provoz Svazu tělesně postiţených 
Němčice, který sdruţuje ve své organizaci i členy z Ludíkova.  
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schválilo poskytnutí peněţního daru Svazu tělesně 

postiţených občanů v celkové částce 2000,-Kč. 

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

Usnesení č. 7.e/1/2011 bylo schváleno. 

 
 
7.f Projednání návrhu hudební skupiny Thenisky  
ZO projednalo návrh hudební skupiny Thenisky  na moţnost případného účinkování 
na akci pálení čarodějnic na konci dubna, ZO tuto aktivitu vítá a případné účinkování 
umoţní. 
 
 
7.g Projednání dopisu p. Paděra Antonín, výzva k odstranění líp před 
nemovitostí. 
ZO projednalo dopis od p. Paděry v němţ poţaduje okamţité odstranění vzrostlých 
líp před jeho domem. V dopise uvádí, ţe kořenový systém stromů narušuje statiku 
domu a hrozí vznik škod na nemovitosti. 
 
Ing. František Veselý a p. Pavel Šindelka jsou pověřeni ZO zjistit prohlídkou na místě 
skutečný stav, případně domluvit s majitelem moţnost dalšího řešení vzniklé situace.   
 
 
7.h Seznámení se zápisem z valné hromady Svazku VaK Blansko 
Starosta seznámil ZO se zápisem z valné hromady Svazku VaK Blansko, které se 
uskutečnilo v prosinci na konci roku 2010. ZO vzalo na vědomí schválený rozpočet 
Svazku VaK Blansko. 
 
 
8.Diskuse 
Pan Ondroušek chtěl zodpovědět otázku ohledně intenzifikace ČOV.          
Odpověď ZO: v současné době je podle slov Ing. Hašky domluveno s 
provozovatelem, jakým způsobem a jakou technologií se tato intenzifikace provede a 
je zpracovávaná projektová dokumentace. 
Dále se pan Ondroušek ptal jak vypadá instalování zrcadla v zatáčce v „Dědině“ 
Odpověď ZO: podle informací, které má v současnosti ZO jedná SÚS s Dopravní 
policií o moţnosti instalace zrcadla. 
Dále byla vznesena p. Ondrouškem výtka, ţe odstraněním přerostlých jehličnanů 
před bývalou prodejnou Jednota vznikl v obci podle jeho slov nový rychlostní okruh. 
Odpověď ZO: dřeviny byly odstraněny z důvodu  zpřehlednění výjezdu z odstavné 
plochy a lepšího rozhledu na místní komunikaci. 
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9.Usnesení a závěr 
 
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení ze zasedání ZO Ludíkov, 
poděkoval všem přítomným za účast a ve 20:25 hod. ukončil schůzi. 
 
 
V Ludíkově 17.2. 2011    
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                             
Zapsala: Mgr. Hana Veselá 
 
 
Zápis ověřili :     p. Jan Trnečka  ……………………… 
 
 
 
                          p. Pavel Šindelka ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 …………………….      ………………………. 
    Petr Šindelka      Ing. František Veselý 
 místostarosta obce              starosta obce 
 
 
 
Vyvěšeno : 26.2.2011 
 
Svěšeno:…………………………. 
 
 
 
 
 
 

Razítko obce 
 
 
 


