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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. 4/2012 

 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 27. 6. 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, p. Jan Trnečka. 

Nepřítomni: 
Omluveni:  
Hosté: p. Ondroušek V., p. Nováková R., p. Nováková M., p. Souček R.,  

p. Mikulášek J., od 20:20 hod. p. Janíková E.. 
 
 
 Program :  
 

1. Zahájení 

2. Kontrola úkolů z minula 

3. Schválení závěrečného účtu obce Ludíkov za rok 2011 

4. Schválení rozpočtového opatření č. 3 

5. Lokalita Horky - informace nová výstavba 

6. Záměr prodeje pozemku 

7. Zpráva předsedy kontrolního výboru 

8. Různé - SZIF - dotace, Prázdniny - akce pro děti 

9. Diskuse 

10. Usnesení a závěr 
 

 
1. Zahájení 
Starosta přivítal všechny přítomné na čtvrtém zasedání ZO v roce 2012, konstatoval, 
ţe jsou splněna všechna zákonem stanovená kritéria potřebná ke konání schůze a 
tuto schůzi zahájil.  
 
 
 
 

2. Kontrola úkolů z minula  

 MAS - projekt Knihovna Modračka - schválen komisí MAS Boskovicko Plus 

 dotaz na Svazek ohledně kanalizace -  bude vypsána dotace v průběhu září - 
upřesní se podmínky pro moţnosti čerpání dotace. 
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 oprava odpočívadla u lesa, - úkol v řešení - dále trvá 

 poškozené popelnice - sdělení představitelů firmy Sita CZ a. s. ţe k tomuto 
poškození dochází zejména v zimním období a popelnice se vyrábí z méně 
kvalitního materiálu jako v minulosti 

 oprava ráhna houpaček u kapličky - do příště zajistí p. Zedník 
 
 

3. Schválení závěrečného účtu obce Ludíkov za rok 2011 
ZO byl předloţen a projednán závěrečný účet obce Ludíkov za rok 2011 a to  bez 
výhrad, tento je nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č.1. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předložený závěrečný účet obce Ludíkov za 

rok 2011 

 

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

Usnesení č. 1/4/2012 bylo schváleno. 

 

 
 
4. Schválení rozpočtového opatření č. 3  
ZO byl předloţeno rozpočtové opatření č. 3, které se týkalo navýšení poloţky 
Bezpečnost a veřejný pořádek toto opatření je nedílnou součástí zápisu, příloha č.2. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 3 

 

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

Usnesení č. 2/4/2012 bylo schváleno. 

 

 
 
5. Lokalita Horky - informace nová výstavba 
Starosta informoval ZO o projektu přeloţky vedení VN, o uzavřených smlouvách 
ohledně věcného břemene atd.  
 
 

6. Záměr prodeje pozemku 
ZO byla předloţena ţádost manţelů Šebestových o odkup pozemku parc. č. 375 o 
celkové výměře 87 m2, kterou jiţ mnoho let uţívají a současné době je i zaplocena 
k jejich nemovitosti. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku parc. č. 

375 o celkové výměře 87 m
2
, za cenu 150 Kč/m

2 
plus další veškeré výdaje spojené s 

prodejem manželům Šebestovým.  

 



3 

 

IČO: 47884550 tel., fax: 516 468 385 e-mail: obec@ludikov.cz 

 

Výsledek hlasování:   Pro .....4.........  Proti .......3......... Zdrželi se .......0......... 

Usnesení č. 3/4/2012 bylo schváleno. 
 
 

Dále v tomto bodě byla předloţena ZO ţádost p. Trnečky o případný odprodej 
pozemku parc. č. 360. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje do budoucna možnost prodeje pozemku parc. 

č. 360 o celkové výměře 205 m
2
, případným zájemcům o tuto parcelu. 

 

Výsledek hlasování:   Pro .....5.........  Proti .......0......... Zdrželi se .......2......... 

Usnesení č. 4/4/2012 bylo schváleno. 

 
 
7. Zpráva předsedy kontrolního výboru 
Předseda kontrolního výboru p. Trnečka přednesl ZO zprávu z provedené kontroly, 
která se zaměřila na proplacení konečné faktury za opravu budovy č. p. 57. Tato 
zpráva je přílohou zápisu č. 3. 
 
 

Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí přednesenou zprávu kontrolního 

výboru. 
 
8. Různé 
Dotace SZIF- starosta předloţil ZO smlouvu o dílo na obnovu veřejného prostranství 
v obci Ludíkov, s vítězem výběrového řízení firmou KOMPLETSTAV Letovice s.r.o.  
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předloženou smlouvu o dílo a pověřuje 

starostu jejím podpisem.  

 

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

Usnesení č. 5/4/2012 bylo schváleno. 

 
Dalším bodem bylo schválení dohody o poskytnutí finančního příspěvku z dotací 
PRV JMK přes Svazek obcí Boskovicko v roce 2012 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předloženou dohodu o poskytnutí finančního 

příspěvku přes Svazek obcí Boskovicko a pověřuje starostu jejím podpisem.  

 

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

Usnesení č. 6/4/2012 bylo schváleno. 
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V dalším bodě byla předloţena ZO Ludíkov ke schválení smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene pro umístění el. přípojky na pozemku par.č. 377 ve 
vlastnictví obce Ludíkov k novostavbě RD p. Mezníka  
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předloženou smlouvu o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene a pověřuje starostu jejím podpisem.  

 

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

Usnesení č. 7/4/2012 bylo schváleno. 

 
 
Jako další bod programu projednávalo ZO návrh p. Soldánové na odkup nemovitosti 
č. p. 53 a přilehlých pozemků  
ZO ukládá do příštího jednání zjistit bliţší informace ohledně moţnosti prodeje výše 
uvedené nemovitosti. 
 

Zodpovídá: 

Místostarosta 
 
Prázdniny - akce pro děti zorganizování akce Ţleby 2012, dle časových moţností 
uspořádat schůzku ohledně výše jmenované aktivity a stanovit pevný termín konání  

 

Zodpovídá: 

Starosta, místostarosta 
 

9.Diskuse 
V diskusi zazněly otázky p. Součka ohledně moţnosti umístění značek omezujících 
rychlost v obci v úseku hlavní silnice 373 mezi Foltýnovými a Martinkovými. ZO 
ukládá zjistit moţnosti tohoto omezení na dopravním inspektorátu v Blansku. 
 

Zodpovídá: 

Starosta, místostarosta 
 
10.Usnesení a závěr 
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení ze čtvrtého zasedání ZO Ludíkov  
v letošním roce, poděkoval všem přítomným za účast a ve 21:35 hod. ukončil schůzi. 
 
 
V Ludíkově 27.6. 2012    
 
 
 
Přílohy: Závěrečný účet obce Ludíkov za rok 2011, Rozpočtové opatření č. 3, 

Zpráva předsedy kontrolního výboru, Dohoda o poskytnutí finančního 
příspěvku Svazek obcí Boskovicko 

 
                                                                                                                                                                                                           
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 : 2. 7. 2012 
 
Svěšeno :……………… 
 
 
 
 
 
 

Razítko obce 
 
 
 


