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Obec Ludíkov
Ludíkov 84
680 01 Boskovice
________________________________________________________

Zápis č. 2/2015
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 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:
Novák P. ml., Matušková B.

Program :

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů z minula
3. Schválení rozpočtového opatření č. 1 za rok 2015
4. Schválení dodatku nájemní smlouvy Zemspol, a.s.
5. Schválení přípravy a realizace intenzifikace ČOV
6. Záměr prodeje pozemků
7. Prodej pozemků
8. Schválení nových stanov Svazku V a K
9. Zpráva o činnosti knihovny Modračka
10. Různé - informace o stavu podaných žádostí z OPŽP na
zateplení obecních budov, oprava schodiště před OÚ, hřiště
11. Došlá korespondence
12. Diskuse
13. Usnesení a závěr
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1. Zahájení
Starosta přivítal všechny přítomné na druhém zasedání ZO v roce 2015, konstatoval,
že jsou splněna všechna zákonem stanovená kritéria potřebná ke konání schůze a
tuto schůzi zahájil hlasováním o schválení programu dnešní schůze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložený program dnešní
schůze.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 1/2/2015 bylo schváleno.
2. Kontrola úkolů z minula
 výběr fin. prostředků za prodej obrubníků - splněno na 95%.
 pokácení lípy, úklid kmene a větví - dokončení prací do 10. 5. 2015
 projekt hřiště - viz níže
3. Schválení rozpočtového opatření č. 1 za rok 2015
Bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 1 za rok 2015, toto rozpočtové
opatření č. 1 se týká finančních prostředků určených na platbu za KORDIS za roky
2014 - 2015 a přesuny mezi paragrafy.
Podrobný účetní rozpis rozpočtového opatření je v příloze č.1, která je nedílnou
součástí tohoto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložené rozpočtové opatření
č. 1, za rok 2015 bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 2/2/2015 bylo schváleno.
4. Schválení dodatku nájemní smlouvy Zemspol, a.s.
Starosta předložil ZO k projednání a schválení dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s ZD
Zemspol, a.s., ve které jde o zvýšení platby za pronajaté obecní pozemky, které má
Zemspol, a.s. v dlouhodobém pronájmu. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě je nedílnou
součástí tohoto zápisu, příloha č. 2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje po projednání předložený dodatek č. 2
k nájemní smlouvě s firmou Zemspol, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem .
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 3/2/2015 bylo schváleno.
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5. Schválení přípravy a realizace intenzifikace ČOV
Starosta předložil ZO k projednání a schválení návrh smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o účasti obce Ludíkov na financování díla „Ludíkov - intenzifikace ČOV“,
prováděné „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí jako investorem,
prostřednictvím společně vybraných smluvních partnerů.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy je nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č. 3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložený návrh smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o účasti obce Ludíkov na financování díla „Ludíkov intenzifikace ČOV“, a pověřuje starostu jejím podpisem a uděluje starostovi,
místostarostovi pravomoc k dalšímu vyjednávání a dopřesňování podmínek pro
přípravu a realizaci intenzifikace ČOV Ludíkov, dále v tomto bodě požaduje ZO
Ludíkov, aby zástupci obce Ludíkov, je-lito možné dle stanov Svazku VaK měli ve
výběrové komisi rozhodující slovo při výběru dodavatele..
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .........0.......
Usnesení č. 4/2/2015 bylo schváleno.
6. Záměr prodeje pozemku
Starosta předložil ZO k projednání žádost Ing. Matušky na prodej části obecního
pozemku parc. č. 196, v k.ú. Ludíkov o celkové výměře 2 m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje vyvěšení záměru prodeje části
obecního pozemku parc. č. 196, o celkové výměře 2 m2 v k.ú Ludíkov, veškeré výdaje
spojené s prodejem bude hradit Ing. Matuška.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 5/2/2015 bylo schváleno.
Dále v tomto bodě starosta předložil ZO k projednání žádost p. Mezníka na prodej
obecního pozemku parc. č. 361 v k.ú. Ludíkov o celkové výměře 59 m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje vyvěšení záměru prodeje
obecního pozemku parc. č. 361 o celkové výměře 59 m2 v k.ú Ludíkov, veškeré výdaje
spojené s prodejem bude hradit pan Mezník.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 6/2/2015 bylo schváleno.
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7.Prodej pozemků
Starosta přednesl ZO žádost p. Zdeňka Kopeckého na odprodej částí obecních
pozemků parc. č. 190, parc. č. 194/1 v k.ú. Ludíkov o celkové výměře 33 m2, záměr
na prodej pozemku byl vyvěšen dle platné legislativy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje prodej částí obecních pozemků
parc. č. 190, parc. č. 194/1 v k.ú. Ludíkov o celkové výměře 33 m2, panu Zdeňku
Kopeckému za cenu 150 Kč/m2 plus veškeré další náklady s prodejem spojené a
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 7/2/2015 bylo schváleno.
Dále v tomto bodě starosta přednesl ZO žádost místostarosty p. Petra Šindelky na
odprodej části obecního pozemku parc. č. 309, v k.ú. Ludíkov o celkové výměře 18
m2, záměr na prodej pozemku byl vyvěšen dle platné legislativy

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje prodej části obecního pozemku
parc. č. 309, v k.ú. Ludíkov o celkové výměře 18 m2, panu Petrovi Šindelkovi za cenu
150 Kč/m2 plus veškeré další náklady s prodejem spojené a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se .......1.........
Usnesení č. 8/2/2015 bylo schváleno.
8.Schválení nových stanov Svazku V a K
V dalším bodě byl ZO předložen k projednání a schválení návrh nových stanov
Svazku V a K, kde se jedná především o úpravu části stanov týkajících se možnosti a
podmínek vystoupení ze Svazku V a K atd. Schválené stanovy jsou nedílnou
součástí tohoto zápisu, příloha č.6.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje předložený návrh nových stanov
Svazku V a K a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......1......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 9/2/2015 bylo schváleno.
9.Zpráva o činnosti knihovny Modračka
ZO byla v tomto bodě předložena paní knihovnicí Blankou Matuškovou zpráva o
činnosti knihovny Modračka, jejíž provoz byl zahájen na podzim roku 2013, byla zde
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shrnuta celková návštěvnost knihovny, již uskutečněné kulturní akce a besedy i
připravované akce pro tento rok. Zpráva o činnosti knihovny Modračka je nedílnou
součástí tohoto zápisu příloha č. 7.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí přednesenou zprávu o činnosti
knihovny Modračka, přednesenou paní knihovnicí Blankou Matuškovou a vyjadřuje
uspokojení s její činnost a provozem.
10.Různé
 Informace o stavu podaných žádostí z OPŽP na zateplení obecních budov.
V tomto bodě podal starosta informace, které se týkají projektů na zateplení
obecních budov, v současné době je tzv. akceptována jedna žádost a čeká se
na akceptaci i druhé žádosti. Je předpoklad, že by finanční prostředky měli být
poskytnuty na obě budovy.


Oprava schodiště před OÚ - v tomto bodě byla předložena zastupitelstvu
studie na opravu schodiště a přilehlého prostoru před budovou obecního
úřadu č.p. 84
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předloženou studii na opravu
schodiště a přilehlého prostoru před budovou obecního úřadu č.p. 84 a žádá
projekční firmu o vypracování realizačního rozpočtu na tuto akci.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 10/2/2015 bylo schváleno.



Hřiště, zde byl předložen zastupitelstvu obce přepracovaný projekt na
oplocení hřiště, oproti původnímu projektu je zde uvažováno i s výstavbou,
sociálního zázemí, přípojky vody a splaškové kanalizace.
V tomto bodě byla také projednána nabídka na uzavření smlouvy s firmou
QUVANTUM CZ, s.r.o., která nabízela získání finančních prostředků na
výstavbu hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje uzavření smlouvy na získání
finančních prostředků na opravu hřiště prostřednictvím firmy QUVANTUM CZ,
s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro .....0......... Proti .......7......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 11/2/2015 nebylo schváleno.
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Zpráva finančního a kontrolního výboru
V uplynulém období se také sešly členové kontrolního a finančního výboru a
přednesly své zprávy ZO o provedených kontrolách jednotlivých výborů. Za
finanční výbor přednesla zprávu předsedkyně Mgr. Hana Veselá ve které se
zaměřili na kontrolu stavu obecního účtu u KB a fyzickou kontrolu obecní
pokladny, dále na kontrolu dodržování rozpočtového provizoria a kontrolu
náhodně vybraných přijatých faktur. Za kontrolní výbor přednesl zprávu jeho
předseda p. Jan Trnečka, ve své kontrole se výbor zaměřil na zveřejnění
návrhu rozpočtu na rok 2015, na kontrolu včasnosti podání vyúčtování
poskytnuté dotace SDH Ludíkov v uplynulém roce z rozpočtu JMK. Obě
zprávy jsou nedílnou součástí tohoto zápisu příloha č. 2.
Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí předložené zprávy od předsedů
finančního a kontrolního výboru.

11.Došlá korespondence
Záchranná stanice pro volně žijící živočichy v Zeleném Vendolí, žádali o příspěvek
na provoz.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje příspěvek 1000,-Kč na provoz
záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Zeleném Vendolí.
Výsledek hlasování: Pro .....2......... Proti .......4......... Zdrželi se .......1.........
Usnesení č. 12/2/2015 nebylo schváleno.
Dále byla ZO doručena žádost na poskytnutí příspěvku pro zdravotnickou organizaci
„Lékaři bez hranic“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje příspěvek 1000,-Kč pro
zdravotnickou organizaci „Lékaři bez hranic“.
Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti .......1......... Zdrželi se .......1.........
Usnesení č. 13/2/2015 bylo schváleno.
10.Diskuse
Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci akce „Stavění Máje“, která
se v naší obci obnovila po mnoha letech. Další akcí, která úspěšně proběhla bylo
tradiční „Pálení čarodějnic“ za obě tyto akce patří poděkování především členům
SDH Ludíkov. V diskusi bylo mimo jiné projednáno i podání žádosti na vytvoření
dvou pracovních míst v rámci programu ÚP, tzv. VPP. Místostarosta informoval ZO o
připravovaném „Memoriálu Mgr. Josefa Šindelky“, který se uskuteční letos poprvé a
to v termínu 13. 6. 2015 zde bude zapotřebí, aby se do organizace zapojili všichni
členové ZO, protože tato akce bude organizačně velice náročná
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11.Usnesení a závěr
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení z druhého zasedání ZO Ludíkov,
v roce 2015, poděkoval všem přítomným za účast a v 20:50 hod. ukončil schůzi.
V Ludíkově 6. 5. 2015
Přílohy:

č. 1. Rozpočtové opatření č. 1 za rok 2015
č. 2. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě Zemspol, a.s.,
č. 3. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o účasti obce Ludíkov na
financování díla „Ludíkov - intenzifikace ČOV
č. 4. Záměr prodeje pozemku Ing. Matuška, p. Mezník
č. 5. Smlouvy o prodeji pozemků p. Kopecký, p. Šindelka
č. 6. Stanovy Svazku V a K
č. 7. Zpráva o činnosti knihovny Modračka

Zapsala: Mgr. Hana Veselá
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Zápis ověřili :

p. Tomáš Zedník

………………………

p. Pavel Šindelka

………………………

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

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

Vyvěšeno : 10. 5. 2015
Svěšeno :………………

Razítko obce
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