1

Obec Ludíkov
Ludíkov 84
680 01 Boskovice
________________________________________________________

Zápis č. 1/2012
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v
zasedací síní OÚ Ludíkov.
Přítomni:

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

Nepřítomni:
Omluveni:
Hosté:
p. Nováková M., p. Menšíková L., p. Matušková B., p. Ondroušek V,
od 20:00 hod. p. Nováková E., p Janík D.

Program :

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů ze schůzí
ZO Ludíkov na rok 2012
3. Kontrola úkolů z minula
4. Rozpočtové opatření č. 8 z roku 2011
5. Smlouva o dílo, Elektra Fojt na rok 2012 - veřejné osvětlení
6. Dohoda o úhradě neinvest. nákladů na provoz MŠ v roce 2012
7. Schválení rozpočtového výhledu
8. Budova MŠ průběh oprav, kolaudace, konečná fakturace,
pronájem
9. Knihovna
10.Závěry z auditu hospodaření obce za rok 2011
11.Různé - Zimní údržba komunikací, SZIF-dotace, Pojištění
12.Diskuse
13.Usnesení a závěr
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1. Zahájení
Starosta přivítal všechny přítomné na prvním zasedání ZO v roce 2012, konstatoval,
že jsou splněna všechna zákonem stanovená kritéria potřebná ke konání schůze a
tuto schůzi zahájil.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů ze schůzí ZO Ludíkov
ZO navrhlo zapisovatelem Mgr. Hanu Veselou, ověřovateli Jana 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 do konce volebního období tohoto
zastupitelstva. V případě nepřítomnosti některého z výše uvedených bude zvolen před
začátkem schůze náhradník.
Výsledek hlasování: Pro .......5....... Proti .......0......... Zdrželi se ........2........
Usnesení č. 1/1/2012 bylo schváleno.
3. Kontrola úkolů z minula
inventarizace majetku obce - splněno - dodělat identifikaci sloupů VO dle č.p.
údržba komunikací - probíhá bez problémů
územní plán obce, změna, nebo vypracování nového - úkol stále trvá
oprava houpaček na hřišti u kapličky a odpočívadla u lesa, - úkoly v řešení dále trvá.
4. Rozpočtové opatření č. 8 z roku 2011
Bylo předloženo rozpočtové opatření číslo osm z roku 2011, které se týká finančních
prostředků určených na přesuny mezi paragrafy v rozpočtu z roku 2011. Podrobný
účetní rozpis rozpočtového opatření č. 8 je v příloze č.1, která je nedílnou součástí
tohoto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 8.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 2/1/2012 bylo schváleno.
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5. Smlouva o dílo, Elektra Fojt na rok 2012 - veřejné osvětlení
Starosta předložil ZO znění smlouvy o dílo na provádění oprav a servisu veřejného
osvětlení na rok 2012 od firmy Elektra Fojt s.r.o. Tato smlouva je nedílnou součástí
tohoto zápisu, příloha č. 2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předloženou smlouvu o dílo se společností
Elektra Fojt s.r.o. na opravu a servis veřejného osvětlení v obci pro rok 2012 a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 3/1/2012 bylo schváleno.
6. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na provoz MŠ v roce 2012
Starosta předložil ZO znění dohody o úhradě neinvestičních nákladů na provoz MŠ
Němčice v roce 2012.Tato dohoda je nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č. 3.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na
provoz MŠ Němčice v roce 2012 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .........0.......
Usnesení č. 4/1/2012 bylo schváleno.
7. Schválení rozpočtového výhledu narok 2012
Byl předložen rozpočtový výhled obce Ludíkov na roky 2012 - 2014. Podrobný účetní
rozpis rozpočtového výhledu je v příloze č. 4, která je nedílnou součástí tohoto
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předložený rozpočtový výhled obce Ludíkov
na roky 2012 - 2014 tak jak byl předložen.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 5/1/2012 bylo schváleno.

8. Budova MŠ průběh oprav, kolaudace, konečná fakturace, pronájem
Starosta informoval ZO o průběhu oprav a proběhlé kolaudaci ze dne 14. 2. 2012.
Také bylo předloženo ke schválení ZO konečné vyúčtování a fakturace na výše
uvedenou akci.
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Dále byl předložen ZO ke schválení záměr obce na pronájem části budovy č.p. 57 se
specifikací pronajatých částí budovy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje vyvěšení záměru obce Ludíkov na pronájem
části budovy č.p. 57, včetně ploch tak jak bylo předloženo.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 6/1/2012 bylo schváleno.

9. Knihovna
Začátkem letošního roku proběhlo v naší obci anketní šetření,které jednoznačně
podpořilo záměr zřídit v obci knihovnu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov zřizuje obecní knihovnu s názvem Modračka.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se .......1.........
Usnesení č. 7/1/2012 bylo schváleno.
Dále byl v tomto bodě předložen návrh na vypracování projektu rekonstrukce prostor
v nemovitosti č.p. 57, kde by v budoucnu byla knihovna Modračka umístěna. Zároveň
byl předložen i návrh na vypracování projektu k žádosti o finanční prostředky
potřebné na tuto rekonstrukci přes MAS Boskovicko v letošním roce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje vypracování projektu na rekonstrukci prostor
pro nově zřízenou knihovnu Modračka a souhlasí s podáním žádosti o dotaci přes
MAS Boskovicko.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 8/1/2012 bylo schváleno.
10. Závěry z auditu hospodaření obce za rok 2011
Starosta předložil ZO zápis z auditu hospodaření obce za rok 2011, který proběhl
dne 30. 1. 2012. Kontrola z JMK došla k závěru, že v hospodaření obce Ludíkov za
rok 2011 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí informaci o výsledcích auditu
hospodaření obce Ludíkov za rok 2011.
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11.Různé
ZO bere na vědomí, že zimní údržba komunikací v obci probíhá bez větších
komplikací, dále bylo ZO informováno o druhé objednávce písku na posyp
komunikací v zimním období, tento materiál bude uskladněn jako v předchozím
případě ve staré hasičské zbrojnici.
Starosta dále informoval ZO o průběhu doplňování žádosti v programu SZIF, opravy
komunikací a veřejných prostranství v obci. Byly doplněny katastrální mapy se
zákresy parcel, na kterých by se projekt měl uskutečnit.
ZO starosta informoval o možnosti zpracování návrhu pojištění majetku obce od
různých pojišťoven přes firmu Broker Consulting,a.s. z Blanska, která předloží
jednotlivé nabídky na posouzení.
Jako další bod byly předloženy p. Trnečkem nabídky několika firem na výměnu oken
a dveří na budově č.p. 57.
V dalším bodě byla předložena žádost o příspěvek na soustředění fotbalového
družstva malé kopané v Baldovci.
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje příspěvek na soustředění fotbalového družstva
malé kopané v Baldovci.
Výsledek hlasování: Pro ......2........ Proti .......4......... Zdrželi se .......1.........
Usnesení č. 9/1/2012 nebylo schváleno.

12.Diskuse
V diskusi zazněly otázky p. Novákové E. ohledně prodeje pozemků pro stavbu
rodinného domu v Ludíkově. Bylo zodpovězeno, že do konce března by se mělo
rozhodnout ohledně projektu na rekonstrukci ČOV, který v současnosti brzdí vydání
povolení na stavbu vodovodu a kanalizace v lokalitě Horky. Další otázky měla p.
Menšíková L. ohledně záměru obce pronajmout část nemovitosti č.p. 57. Všechny
vznesené otázky byly členy ZO na místě zodpovězeny.
13.Usnesení a závěr
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení z prvního zasedání ZO Ludíkov,
poděkoval všem přítomným za účast a v 21:10 hod. ukončil schůzi.
V Ludíkově 22. 2. 2012
Přílohy:

rozpočtové opatření č. 8, Smlouva o dílo Elektra Fojt, Dohoda o úhradě
neinvest. nákladů na provoz MŠ, Rozpočtový výhled.

Zapsala: Mgr. Hana Veselá
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Zápis ověřili :

p. Jan Trnečka

………………………

p. Pavel Šindelka

………………………

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

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

Vyvěšeno : 27. 2. 2012
Svěšeno :………………

Razítko obce
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