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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. 4/2015 

 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 3. 8. 2015 v 18:00 hodin v 

zasedací síní OÚ Ludíkov. 

 

 

Přítomni: Mgr. Hana Veselá, Ing. František Veselý, p. Petr Šindelka,  
Bc. Kamil Veselý, p. Jan Trnečka 

Nepřítomni: 
Omluveni: p. Tomáš Zedník, p. Pavel Šindelka, 
Hosté: p. Matušková. 
   
 
 
 Program :  
 
 

  

1. Zahájení  

2. Kontrola úkolů z minula  

3. Schválení rozpočtového opatření č. 3   

4. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru  

5. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na zateplení 

 obecních budov, schválení smlouvy o dílo  

6. Informace o přípravě realizace intenzifikace ČOV 

7. Realizace úspor plynu a el. energie, schválení smlouvy 

8. Příprava VŘ na zhotovení dešťové kanalizace - Horky 

9. Různé - nákup zametacího stroje, oprava posezení u lesa, 

 oprava komunikací, schody před OÚ 

10. Došlá korespondence  

11. Diskuse  

12. Usnesení a závěr  
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1. Zahájení 
Starosta přivítal všechny přítomné na čtvrtém 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 a volbou ověřovatelů zápisu z 
dnešní schůze.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložený program dnešní 

schůze a jako ověřovatele zápisu volí Bc. Kamila Veselého a p. Jana Trnečku. 

 

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

Usnesení č. 1/4/2015 bylo schváleno. 

 
 
2. Kontrola úkolů z minula  

 výběr fin. prostředků za prodej obrubníků - splněno  

 výběrové řízení - viz níže 

 smlouva o prodeji pozemku parc. č. 361 p. Mezník - úkol trvá 
 

 

3. Schválení rozpočtového opatření č. 3 
Bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 3 za  rok 2015, toto rozpočtové 
opatření č. 3 se týká finančních prostředků určených na přesuny mezi paragrafy. 
Podrobný účetní rozpis rozpočtových opatření je v příloze č.1, která je nedílnou 
součástí tohoto zápisu. 
 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložené rozpočtové opatření 

č. 3, za rok 2015 bez připomínek. 

 

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

Usnesení č. 2/4/2015 bylo schváleno. 

 
4. Zpráva o činnosti 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 při své činnosti se zaměřili 
na kontrolu náhodně vybraných faktur za měsíce květen a červen, a to především na 
jejich včasné úhrady. Za kontrolní výbor přednesl zprávu jeho předseda p. Jan 
Trnečka, zde se členové kontrolního výboru zaměřili na proběhnuté prodeje obecních 
pozemků a to zejména na jejich vyvěšování a odsouhlasení prodeje v orgánech 
obce. Obě zprávy jsou nedílnou součástí tohoto zápisu příloha č. 2. 

 
 
Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí předložené zprávy od předsedů 

finančního a kontrolního výboru.  
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5. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na zateplení obecních budov, 
schválení smlouvy o dílo 
Starosta předložil ZO k projednání a schválení zápis hodnotící a výběrové komise, 
která se sešla 17. 7. 2015 v 10:00 hod., aby posoudila všechny předložené nabídky a 
doporučila nejvhodnější nabídku, která splňuje všechny stanovené podmínky VŘ. 
Takovouto nabídku dle závěru výběrové komise předložila firma Vanderlaan s.r.o., 
jejíž celková nabídnutá cena za obě budovy je 2 993 028,-Kč bez DPH. Dále v tomto 
bodě předložil starosta k projednání a schválení návrh smlouvy o dílo s vítěznou 
firmou Vanderlaan s.r.o. na akce „Zateplení obecního úřadu Ludíkov a Zateplení 
společenského centra Ludíkov“. 
Zápis hodnotící a výběrové komise jakožto smlouva o dílo s firmou Vanderlaan s.r.o. 
je nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č. 3.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložený zápis hodnotící a 

výběrové komise a dále schvaluje návrh smlouvy o dílo s vítěznou firmou 

Vanderlaan s.r.o. na akce „Zateplení obecního úřadu Ludíkov a Zateplení 

společenského centra Ludíkov“ na kterou předložila výše jmenovaná firma po 

splnění všech předepsaných kritérií nejvýhodnější nabídku v celkové částce 

2 993 028,-Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

Usnesení č. 3/4/2015 bylo schváleno. 

 
Dále v tomto bodě seznámil starosta ZO s nabídkami jednotlivých uchazečů na 
výkon TDI (technický dozor investora) z předložených nabídek byl vybrán pan Josef 
Přibyl, který předložil cenově nejvýhodnější nabídku na výkon funkce TDI. Smlouva o 
dílo je na výkon funkce TDI je nedílnou součástí tohoto zápisu příloha č. 4. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje uzavření smlouvy na výkon 

TDI na akce „Zateplení obecního úřadu v Ludíkově a Zateplení společenského 

centra v Ludíkově“ a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Výsledek hlasování:   Pro .....5.........  Proti .......0......... Zdrželi se .......0......... 

Usnesení č. 4/4/2015 bylo schváleno. 

 
6. Informace o přípravě realizace intenzifikace ČOV 
Starosta v tomto bodě informoval o geologickém průzkumu, který se uskutečnil 
minulý týden v okolí budovy ČOV Ludíkov. Dále zde měly zaznít informace o dalším 
průběhu přípravy projektu a podání žádosti o dotace na intenzifikaci ČOV, ale 
původní termín pracovního výboru svolaný zpracovatelem projektu firmou SMV 
projekt, s.r.o. na středu 29.7. 2015 v 9:00 hod. v zasedací místnosti VAS, a.s. divize 
Boskovice byl zrušen z důvodu zaneprázdněnosti zaměstnanců VAS, a.s. 
Předmětem jednání mělo být především,- technologický návrh ČOV,- podmínky 
dotace SFŽP (podklady, průběh, termíny,- ZDS (zadávací dokumentace stavby). 
Informace k výše uvedeným bodům budou ZO předloženy na dalším zasedání. 
 
7.Realizace úspor plynu a el. energie, schválení smlouvy  
Starosta přednesl ZO možnost zapojení se do projektu společných nákupů plynu a 
el. energie prostřednictvím Organizačně správního institutu, o. p. s., která je 
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neziskovou organizací zřizovanou JMK tyto nákupy jsou podporovány v rámci celé 
ORP Boskovice i v rámci MAS Boskovicko PLUS.  Ceny uvedené ve smlouvě jsou 
maximální jednotkové ceny bez daní a poplatků za distribuci. Obchoduje se 
samozřejmě směrem dolů. Pokud v době nákupu cena na burze nečekaně vzroste 
nad ceny stanovené ve smlouvě, nesmí bez našeho dodatečného písemného 
souhlasu nákup uskutečnit. Současně je ve smlouvě stanoven poplatek burze a 
burzovnímu dohodci v maximální výši 1,4% + DPH z uzavřeného objemu obchodu 
(nakupované množství * vysoutěžené cena a z toho maximálně 1,4%). Poplatek 
burze a burzovnímu dohodci platí každý, kdo nakupuje na komoditní burze. Smlouva 
o spolupráci s OSI, o.p.s. je nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č.5. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje Smlouvu o spolupráci 

s Organizačně správním institutem, o.p.s. (neziskovou organizací) a zapojuje se 

tímto do projektu společných nákupů energií prostřednictvím komoditní burzy a 

pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.  

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

Usnesení č. 5/4/2015 bylo schváleno. 
 

8.Příprava VŘ na zhotovení dešťové kanalizace - Horky 
V dalším bodě byla ZO předložena k projednání a schválení smlouva o dílo týkající 
se přípravy a uspořádání výběrového řízení a další administrace akce na zhotovení 
dešťové kanalizace, lokalita Horky na Ministerstvu pro místní rozvoj, které poskytne 
finanční prostředky na realizaci díla, dále v tomto bodě byl také předložen ZO 
k projednání a schválení návrh smlouvy o dílo „22 TI Ludíkov“-výstavba dešťové 
kanalizace. Tyto smlouvy jsou nedílnou součástí tohoto zápisu příloha č. 6.  
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo 

s paní Milanou Štěpánkovou na uspořádání výběrového řízení na zhotovení dešťové 

kanalizace, lokalita Horky a na další potřebnou administraci akce na Ministerstvu 

pro místní rozvoj a pověřuje starostu jejím podpisem. Dále zastupitelstvo obce 

Ludíkov projednalo a schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo „22 TI Ludíkov“ – 

výstavba dešťové kanalizace a pověřuje starostu podpisem této smlouvy s vybraným   

uchazečem, který vzejde s probíhajícího VŘ a podle vyhodnocení výběrové komise 

předloží nejvýhodnější nabídku na zhotovení díla.  

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

Usnesení č. 6/4/2015 bylo schváleno. 

 
 
9.Různé 

 Místostarosta informoval ZO o možnostech nákupu zametacího stroje Haaga, 
který by se uplatnil při údržbě pořádku na obecních prostranstvích. Je to stroj 
jednoduché konstrukce, který může obsluhovat téměř kdokoliv. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje nákup zametacího stroje 

Haaga a pověřuje starostu objednávkou stroje. 

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

Usnesení č. 7/4/2015 bylo schváleno. 

 
 

 Oprava posezení u lesa, v tomto bodě informoval ZO místostarosta o nutnosti 
opravy posezení u lesa v Liščí. Bude provedená celková rekonstrukce 
odpočívadla, přetření ochranným nátěrem a posléze znovu osazení na 
původní místo. 
 

 

 Dále jednalo ZO o opravách a rekonstrukci místních komunikací, které ještě 
nebyly opraveny a jejich povrch je v současné době v havarijním stavu. Jedná 
se o komunikace v obci Ludíkov, místní části „Dědina“, kde již delší dobu 
nebyly prováděny ani lokální opravy komunikace, které jsou neúměrně drahé 
a samotný problém neřeší systematicky. Vzhledem k tomu, že současné době 
nejsou a ani v budoucnu podle informací z různých zdrojů nebudou 
poskytovány dotace na opravy místních komunikací, jak tomu bylo 
v předešlém plánovacím období, je nutné tyto komunikace v celkové výměře 
kolem 2000 m2 opravit z běžného rozpočtu obce Ludíkov.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje opravu a rekonstrukci obecní 

komunikace v místní části „Dědina“ v celkové výměře kolem 2000 m2, pověřuje 

starostu a místostarostu o oslovení firem, které by byly schopny tuto rekonstrukci 

zrealizovat, provést výběrové řízení na tyto práce a rozplánovat opravy tak, aby bylo 

možné začít s opravami ještě v roce 2015.  

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

Usnesení č. 8/4/2015 bylo schváleno. 

 

 Schody před OÚ, - informace o termínu a průběhu oprav schodiště a 
přilehlých prostranství. 

 
11.Došlá korespondence 
Na obecní úřad v Ludíkově byla doručena žádost o prořez lip před budovou 
společenského centra č.p. 57 a žádost o vyčištění dešťové kanalizace v úseku před 
výše zmíněnou nemovitostí, obě tyto žádosti byli podepsány manželi Šnoblovými a 
Kolářovými, kteří žijí v blízkosti uvedené budovy. Ppo projednání žádostí ZO dospělo 
k usnesení: 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje ořez a zkrácení koruny lip cca 

o dva metry (podle posudku na oba tyto stromy vypracovaného Ing. Tomášem 

Minxem Ph.D.v roce 2006) tím dojde ke zvýšení bezpečnosti v prostoru kolem těchto 

lip před budovou společenského centra Ludíkov č.p. 57. Ořez koruny stromů bude 

proveden v době vegetačního klidu. Stav dešťové kanalizace v uvedeném úseku bude 
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nadále sledován a ZO ukládá starostovi zjistit cenu za kterou by bylo možné výše 

zmíněný úsek dešťové kanalizace pročistit speciální technikou k tomu určenou. 

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

Usnesení č. 9/4/2015 bylo schváleno. 

 

 Dále byla na obecní úřad doručena žádost zástupci Svazu tělesně 
postižených v České republice, o.s. místní organizace Němčice na projednání 
a schválení v ZO na souhlas s umístěním sídla Svazu tělesně postižených 
v České republice, o.s. místní organizace (pobočka Němčice) na obecní úřad 
v Ludíkově. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje umístění sídla Svazu tělesně 

postižených v České republice, o.s. místní organizace - pobočka Němčice na adresu 

budovy obecního úřadu Ludíkov č.p. 84, 680 01 p. Boskovice.  

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

Usnesení č. 10/4/2015 bylo schváleno. 

 
10.Diskuse 
 
V diskusi byl vznesen dotaz, jestli budeme v letošním roce v Ludíkově pořádat akci 
„Rozloučení s prázdninami“, na tuto otázku reagovali zástupci SDH Ludíkov, kteří 
sdělili, že nějaká akce pro děti se na konci prázdnin určitě uskuteční, ale přesný 
program bude ještě upřesněn po schůzi členů SDH. 
 
Dále v diskusi vystoupila paní knihovnice Blanka Matušková, která ZO přednesla 
návrh na možnost uskutečnit v naší obci příští rok v době letních prázdnin promítání 
filmů pod širým nebem z tzv. „Kinematografu bratří Čadíků“. ZO bere na vědomí 
možnost pořádání této kulturní akce a žádá paní Matuškovu o předložení 
konkrétnějších a podrobnějších informací potřebných pro zajištění této akce, na 
některé s dalších schůzí ZO. 
 
11.Usnesení a závěr 
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení ze čtvrtého zasedání ZO Ludíkov,  
v roce 2015, poděkoval všem přítomným za účast a v 20:55 hod. ukončil schůzi. 
 
V Ludíkově 3. 8. 2015    
 
Přílohy: č. 1. Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2015 

č. 2. Zpráva o činnosti fin. a kontrol. výboru  
č. 3. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na zateplení budov a 
         SOD s firmou Vanderlaan, s.r.o.  
č. 4. Smlouva o dílo na výkon funkce TDI, p. Přibyl  
č. 5. Smlouvy o spolupráci OSI, o.p.s. úspory energií 
č. 6. Smlouva o dílo na zajištění VŘ na zhotovení dešťové kanalizace 

                                                                                                                                                                                                            
Zapsala: Mgr. Hana Veselá 
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Zápis ověřili :  Bc. Kamil Veselý ……………………… 
 
 
 

p. Jan Trnečka ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 …………………….      ………………………. 
    Petr Šindelka      Ing. František Veselý 
 místostarosta obce              starosta obce 
 
 
 
Vyvěšeno : 11. 8. 2015 
 
Svěšeno :……………… 
 
 
 
 
 
 

Razítko obce 
 
 
 


