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Obec Ludíkov
Ludíkov 84
680 01 Boskovice
________________________________________________________

Zápis č. 1/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 9. 3. 2016 v 18:00 hodin v
zasedací síní OÚ Ludíkov.
Přítomni:

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

Nepřítomni:
Omluveni: p. Pavel Šindelka, p. Jan Trnečka
Hosté:

p. Čejková, p. Ondroušek, p. Filouš, p. Šnobl

Program :

Zahájení
Kontrola úkolů z minula
Projekt „Obec občanům“ prezentace projektu
Seznámení ZO se schváleným rozpočtovým opatřením č. 10,
11, 12, za rok 2015
5. Schválení rozpočtového výhledu obce 2016 - 2018
6. Schválení rozpočtu na rok 2016
7. DAS – pojištění právní ochrany obce
8. Možnosti získání dotací na rok 2016
9. Příprava VŘ na akci – Obnova místní komunikace Ludíkov,
místní část „Dědina“
10. Různé – výsledek auditu obce, ČOV Ludíkov, ČS splaškové
kanalizace investice
11. Došlá korespondence
12. Diskuse
13. Usnesení a závěr
1.
2.
3.
4.
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1. Zahájení
Starosta přivítal všechny přítomné na prvním zasedání ZO v roce 2016, konstatoval,
že jsou splněna všechna zákonem stanovená kritéria potřebná ke konání schůze a
tuto schůzi zahájil hlasováním o schválení programu dnešní schůze a hlasováním o
náhradníkovi ověřovatele na místo omluveného p. Pavla Šindelky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložený program dnešní
schůze a druhým ověřovatelem dnešní schůze volí Bc. Kamila Veselého na místo
omluveného p. Pavla Šindelky.
Výsledek hlasování: Pro .....4......... Proti .......0......... Zdrželi se .......1.........
Usnesení č. 1/1/2016 bylo schváleno.
2. Kontrola úkolů z minula
 inventarizace majetku obce za rok 2015 - splněno
 vánoční akce proběhly dle plánu - splněno
 Tříkrálová sbírka, Masopust – splněno, poděkování SDH Ludíkov
 ořez lip vedle SC - splněno
3. Projekt „Obec občanům“ prezentace projektu
Starosta obce předal slovo zástupci společnosti Terra Group Investment, a.s., Ing.
Ivo Veselému, aby seznámil přítomné zastupitele a hosty z řad občanů s nabídkou
spolupráce mezi obcí Ludíkov a společností Terra Group Investment, a.s.
s projektem „Obec občanům“, ve kterém jde o zajištění spolupráce při nabídce
občanům účastnit se elektronické soutěže na komoditní burze, která má za cíl získat
pro občany levnější dodávky el. energie a plynu. Společnost Terra Group Investment,
a.s. požaduje od obce spolupráci při roznosu informačních letáků a možnost
zveřejnění projektu na www. stránkách obce, vyhlášení obecním rozhlasem, a
možnosti použití obecního znaku na informačních letácích projektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po získání informací od zástupce firmy a projednání
schvaluje předložený návrh spolupráce mezi obcí Ludíkov a společností Terra Group
Investment, a.s. a pověřuje starostu podpisem dohody o spolupráci.
Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 2/1/2016 bylo schváleno.
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4. Seznámení ZO se schváleným rozpočtovým opatřením č. 10, 11, 12 za rok
2015
Starosta předložil ZO k seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením
č. 10,11,12 za rok 2015, ve kterých se jedná o přesuny finančních prostředků mezi
paragrafy a zapojení finančních prostředků získaných v rámci dotací VPP do
rozpočtu obce. Podrobný účetní rozpis rozpočtových opatření je v příloze č.1, která je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 10, 11,
12 za rok 2015
5. Schválení rozpočtového výhledu obce 2016 - 2018
Starosta předložil ZO k projednání a schválení plánovaný rozpočtový výhled obce
Ludíkov na roky 2016 – 2018, z kterého se vycházelo při sestavování rozpočtu obce
Ludíkov na letošní rok 2016. Podrobný účetní rozpis rozpočtového výhledu je
nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č. 2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje po projednání předložený rozpočtový výhled
obce Ludíkov na roky 2016 - 2018 .
Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 3/1/2016 bylo schváleno.

6. Schválení rozpočtu na rok 2016
Starosta předložil ZO k projednání a schválení návrh rozpočtu obce Ludíkov na rok
2016, tento rozpočet byl v zákonem stanovené lhůtě řádně zveřejněn na vývěsce
před OÚ, tak také i na úřední desce v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Schválený rozpočet na rok 2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č. 3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložený rozpočet obce
Ludíkov na rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti .......0......... Zdrželi se .........0.......
Usnesení č. 4/1/2016 bylo schváleno.
7. DAS -pojištění právní ochrany obce
Starosta předložil ZO k projednání návrh smlouvy na pojištění právní ochrany obce
od pojišťovny DAS. Smlouva o pojištění právní ochrany obce je nedílnou součástí
tohoto zápisu, příloha č. 4
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje smlouvu na pojištění právní
ochrany od pojišťovny DAS na rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro .....4......... Proti .......0......... Zdrželi se .......1.........
Usnesení č. 5/1/2016 bylo schváleno.
8.Možnosti získání dotací na rok 2016
Starosta informoval ZO o možnosti získání dotací na obnovu místní komunikace
místní část „Dědina“, kde byla na přelomu roku vypracována a zaslána žádost na
poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, v tomto případě se čeká
na rozhodnutí MMR.
Dále byla vypracována a zaslána žádost o dotaci na rozšíření a rekonstrukci ČOV
Ludíkov na Ministerstvo životního prostředí a to přes Svazek V a K.
Z krajských dotací byly podány žádosti na „Rekonstrukci hasičské zbrojnice“ a
„Dovybavení knihovny Modračka“.
Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí informace o podaných žádostech o
datace na rok 2016.
9.Příprava VŘ na akci Obnova místní komunikace Ludíkov, místní část
„Dědina“
Starosta předložil ZO cenovou nabídku od společnosti EUROPROJECT,
p. Štěpánková Milana na provedení výběrového řízení na akci „Obnova místní
komunikace Ludíkov, místní část „Dědina““.
Uvedená cenová nabídka je nedílnou přílohou č. 5 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání souhlasí s cenovou nabídkou na
provedení výběrového řízení od společnosti EUROPROJECT, p. Štěpánková Milana
na akci Obnova místní komunikace Ludíkov, místní část „Dědina“ a pověřuje
starostu, aby zajistil vypracování návrhu příkazní smlouvy od výše uvedené
společnosti do dalšího zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro .....4......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 6/1/2016 bylo schváleno.
10.Různé
Dne 3. 2. 2016 byl pracovníkem odboru kontroly JMK v Brně proveden audit
hospodaření naší obce za rok 2015. Po důkladné kontrole byl kontrolorkou učiněn
závěr, že obec v uplynulém roce hospodařila „bez chyb a nedostatků“ podle zákona
o účetnictví.
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Dalším bodem bylo seznámení ZO s podanou žádostí na rozšíření a intenzifikaci
ČOV Ludíkov přes Svazek V a K, podanou firmou SMV projekt, s.r.o., která řeší
rozšíření a intenzifikaci ČOV Ludíkov v rámci zasíťování stavebních pozemků
v lokalitě Horky.
V tomto bodě bylo ZO seznámeno s požadavky VAS a.s. divize Boskovice na
spoluúčast obce na zajištění investice do zdvihacího zařízení s nosností 200 kg.
v provedení žárový zinek u čerpací jímky na nátoku splaškových vod pod Dědinou.
Celková investice obce by na toto zařízení dle zaslaného rozpočtu neměla
přesáhnou 30 000,-Kč.
VAS a.s. divize Boskovice provádí monitoring současného stavu splaškové
kanalizace, při kterém probíhá tipování jednotlivých problémových míst, kam podle
výsledků kamerových záznamů splaškové kanalizace dochází k nežádoucímu nátoku
balastních vod, které dělají velké potíže v technologii ČOV Ludíkov. Fáze oprav budo
rozděleny do dvou částí, kdy přednostně bude opravována splašková kanalizace v
„Dědině“, tak aby v případě získání dotace byl zajištěn co nejkratší termín realizace
opravy povrchu místní komunikace.
Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí výše sdělené informace k jednotlivým
bodům programu.
11.Došlá korespondence
ZO byla v tomto bodě předložena žádost občanského sdružení centrum Bazalka na
příspěvek na zajištění kompenzačních pomůcek pro postižené děti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
3000,-kč na kompenzační pomůcky pro centrum Bazalka
Výsledek hlasování: Pro .....0......... Proti .......5......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 7/1/2016 nebylo schváleno.
V tomto bodě dále starosta seznámil ZO s novými podmínkami společnosti EKOKOM a.s. na zpětný výkup tříděného odpadu, skla, papíru a plastů.
Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí informace o nových podmínkách od
společnosti EKO-KOM a.s.

12.Diskuse
V diskusi byla mimo jiné projednávána možnost obsazení pozice obecního
pracovníka na úklid obecních veřejných prostranství v rámci dotací VPP
prostřednictvím Úřadu práce pobočka Blansko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje obsazení jednoho pracovního
místa v rámci programu VPP a pověřuje starostu k provedení potřebných formalit.
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Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 8/1/2016 bylo schváleno.
13.Usnesení a závěr
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení z prvního zasedání ZO Ludíkov,
v roce 2016, poděkoval všem přítomným za účast a v 20:35 hod. ukončil schůzi.
V Ludíkově 9. 3. 2016
Přílohy:

č. 1. Rozpočtové opatření č. 10,11,12 za rok 2015
č. 2. Rozpočtový výhled obce na rok 2016 - 2018
č. 3. Rozpočet na rok 2016
č. 4. Smlouva DAS pojištění právní ochrany.
č. 5. Cenová nabídka EUROPROJECT.

Zapsala: Mgr. Hana Veselá
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Zápis ověřili :

p. Tomáš Zedník

………………………

Bc. Kamil Veselý

………………………

…………………….
Petr Šindelka
místostarosta obce

……………………….
Ing. František Veselý
starosta obce

Vyvěšeno : 15. 3. 2016
Svěšeno :………………

Razítko obce
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