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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. 3/2012 

 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 30. 5. 2012  v 19:30   hodin v 

zasedací síní OÚ Ludíkov. 

 

 

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

Nepřítomni: 
Omluveni: p. Jan Trnečka 
Hosté: p. Souček R., p. Matušková B., p. Ondroušek V., 
   
 
 
 Program :  
 

1. Zahájení 

2. Kontrola úkolů z minula 

3. Schválení rozpočtových opatření č. 1, 2 

4. Lokalita Horky - informace nová výstavba 

5. Záměr směny pozemků 

6. Zpráva předsedů kontrolního a finančního výboru 

7. Různé - SZIF - Dotace, Sečení trávy v obci, Dětský den 

8. Diskuse 

9. Usnesení a závěr 
 

1. Zahájení 
Starosta přivítal všechny přítomné na třetím zasedání ZO v roce 2012, konstatoval, 
že jsou splněna všechna zákonem stanovená kritéria potřebná ke konání schůze a 
tuto schůzi zahájil.  
ZO navrhlo jako druhého ověřovatele zápisu, místo omluveného p. Jana Trnečky  
Bc Kamila Veselého. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov určuje na toto zasedání druhým ověřovatelem zápisu  

Bc. Kamila Veselého na místo omluveného p. Jana Trnečky. 

 

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

Usnesení č. 1/3/2012 bylo schváleno. 
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2. Kontrola úkolů z minula  

 podání žádosti o dotaci na MAS Boskovicko plus - splněno 

 oprava odpočívadla u lesa, - úkol v řešení - dále trvá 

 poptání zabezpečovacího systému na budovu bývalé školky - dále trvá 
 
 

3. Schválení rozpočtových opatření č. 1, 2 
ZO byl předloženo rozpočtové opatření č. 1, které se týkalo změn položek na kterých 
se účtují poplatky za komunální odpad, rozpočtové opatření č. 2 se týkalo navýšení 
finančních prostředků na úhradu faktury za opravu budovy bývalé školky, tato částka 
byla opomenuta při sestavování rozpočtu na rok 2012, obě rozpočtová opatření jsou 
nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č.1. 
 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 1, 2 

 

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

Usnesení č. 2/3/2012 bylo schváleno. 

 

 
 
4. Lokalita Horky - informace nová výstavba  
Starosta informoval ZO o vydaném stavebním povolení na výstavbu nového 
vodovodu, splaškové i dešťové kanalizace a rekonstrukci ČOV Ludíkov. Dále byla 
podána informace o stavu přeložky VN v této lokalitě.  
 
 
 

Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí přednesené informace a ukládá 

starostovi do příštího zastupitelstva prověřit možnosti podání dotace přes Svazek 

vodovodů a kanalizací na financování rekonstrukce ČOV a výstavbu nové 

infrastruktury. 

 

 
 
 
5. Záměr směny pozemků 
Starosta informoval o návrhu na směnu pozemků, která byla vyvolána potřebou 
přeložky VN v lokalitě Horky. Byla navržena směna pozemků par. č. 488 v k.ů. 
Ludíkov za část obecního pozemku par. č. 412, 223, 224 o stejné výměře. 
 
V tomto bodě byl dále projednán záměr obce na uzavření nájemních smluv 
s jednotlivými uživateli obecních pozemků, využívaných především k zemědělské 
činnosti v nadcházejícím období budou jednotlivé záměry na pronájem vyvěšeny na 
úřední desce.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje záměr obce na směnu pozemků a dále také 

záměr obce na uzavření nájemních smluv s uživateli obecních pozemků . 

 

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

Usnesení č. 3/3/2012 bylo schváleno. 

 
 

6. Zpráva předsedů kontrolního a finančního výboru 
Předsedkyně finančního výboru Mgr. Hana Veselá předložila zápis, který se zaměřil 
na vyúčtování dotace na požární techniku. . Tato zpráva je nedílnou součástí tohoto 
zápisu, příloha č.2. 

Zpráva předsedy kontrolního výboru bude předložena na dalším zasedání ZO, 
z důvodu nepřítomnosti p. Jana Trnečky  
 

Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí předloženou zprávu finančního výboru.  

 

 
 
7. Různé 
SZIF - dotace, starosta předložil ZO návrh dohody mezi obcí Ludíkov a RO SZIF 
v Brně o poskytnutí dotace na obnovu veřejných prostranství v obci Ludíkov. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje návrh dohody a pověřuje starosty jejím 

podpisem. 

 

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

Usnesení č. 4/3/2012 bylo schváleno. 

 
 
Sečení trávy v obci - V tomto bodě byla podána p. Pavlem Šindelkou informace o 
sečení obecních pozemků, pracovníkem na dohodu o provedení práce p. M. 
Novákem. Byli zde vzneseny připomínky ohledně používání sekačky a křovinořezu 
na jednotlivých místech v obci. Po diskuzi bylo doporučeno co nejvíce ploch v obci 
sekat pojezdovou sekačkou. 

 

Dalším bodem programu byla organizace Dětského dne v neděli 3. 6. 2012  na 
kterém by se měli podílet všichni členové ZO. 
 
 
Oprava kanalizace u Henkových - Starosta podal ZO informaci o průběhu oprav 
dešťové kanalizace, která se uskutečnila v minulých dnech. Tato akce proběhla 
svépomocí, kde obec zaplatí pouze náklady na použitý materiál, všem kteří se této 
opravě podíleli  patří poděkování. 
 
 
Dalším bodem programu byla žádost pana Ing. Pisaříka o odstranění plotu z části 
obecního pozemku. Po projednání ZO doporučuje doplnit žádost o konkrétní záměry 
a upřesnit polohu požadované změny. 
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12.Diskuse 
V diskusi zazněly otázky p. Ondrouška ohledně poškozených popelnic občanů při 
odvozu komunálního odpadu společností SITA CZ a.s. Bude vznesen dotaz na 
představitele firmy. 
 

Zodpovídá: 

Starosta, místostarosta 
 
13.Usnesení a závěr 
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení ze třetího zasedání ZO Ludíkov  
v letošním roce, poděkoval všem přítomným za účast a ve 21:15 hod. ukončil schůzi. 
 
 
V Ludíkově 30. 5.  2012    
 
 
 
Přílohy: Rozpočtová opatření č. 1,2, zpráva finančního výboru. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                            
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 : 5. 6. 2012 
 
Svěšeno :……………… 
 
 
 
 
 
 

Razítko obce 
 
 
 


