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Obec Ludíkov
Ludíkov 84
680 01 Boskovice
________________________________________________________

Zápis č. 5/2015
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 23. 9. 2015 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, p. Pavel Šindelka

Nepřítomni:
Omluveni: p. Jan Trnečka
Hosté:
p. Novák P. ml., Souček R.

Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola úkolů z minula
Schválení rozpočtového opatření č. 4
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci
„Zateplení obecního úřadu v Ludíkově“
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci
„Zateplení společenského centra v Ludíkově“
Různé - oprava komunikací, schody před OÚ, informace o
průběhu prací na zateplení budov
Došlá korespondence
Diskuse
Usnesení a závěr

1. Zahájení
Starosta přivítal všechny přítomné na pátém 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.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložený program dnešní
schůze .
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 1/5/2015 bylo schváleno.
2. Kontrola úkolů z minula
 nákup zametacího stroje - splněno
 oprava posezení u lesa - úkol trvá
 smlouva o prodeji pozemku parc. č. 361 p. Mezník - úkol trvá
3. Schválení rozpočtového opatření č. 4
Bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 4 za rok 2015, toto rozpočtové
opatření č. 4 se týká finančních prostředků určených na přesuny mezi paragrafy a
zapojení finančních prostředků získaných v rámci VPP do rozpočtu. 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. 4, za rok 2015 bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 2/5/2015 bylo schváleno.

4. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „ Zateplení
obecního úřadu v Ludíkově“.
Starosta předložil ZO k projednání smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na
akci „Zateplení obecního úřadu v Ludíkově“, ve které jsou stanoveny konkrétní
podmínky, základní závazky a další povinnosti příjemce podpory a vyčíslena výše
poskytnutých finančních prostředků. Smlouva č. 15231983 o poskytnutí podpory je
nedílnou součástí tohoto zápisu příloha č. 2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předloženou Smlouvu
č. 15231983 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení obecního úřadu v
Ludíkově“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se .........0.......
Usnesení č. 3/5/2015 bylo schváleno.
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5. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zateplení
společenského centra v Ludíkově“.
Starosta předložil ZO k projednání smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na
akci „Zateplení společenského centra v Ludíkově“, ve které jsou stanoveny konkrétní
podmínky, základní závazky a další povinnosti příjemce podpory a vyčíslena výše
finančních prostředků. Smlouva č. 15238183 o poskytnutí podpory je nedílnou
součástí tohoto zápisu příloha č. 3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předloženou Smlouvu
č. 15238183 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení společenského centra v
Ludíkově“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se .........0.......
Usnesení č. 4/5/2015 bylo schváleno.
6. Různé
 Oprava komunikací - v tomto bodě starosta informoval o probíhajících pracích
na výměně vodovodních uzávěrů na přípojkách vody k jednotlivým
nemovitostem, výměnách uzavíracích a ovládacích armatur hlavního
vodovodního řadu a také osazení nového nadzemního hydrantu pro případ
požáru. Tyto práce provádí VAS a.s. Boskovice, v rámci provozování
vodovodu v Ludíkově. Jednak z důvodu tzv. „sednutí výkopů“ po výměnách
vodovodních armatur přes zimní období, ale zejména také pro nedostatek
kapacit oslovených dodavatelských firem před koncem roku se tyto opravy
odsunují na jaro roku 2016.


Schody před OÚ - vzhledem k probíhajícím pracím na zateplení budovy OÚ
dojde k opravě schodiště až, po finálních úpravách na plášti budovy a
zhotovení omítky. Do té doby bude využíván vchod do budovy OÚ ze zadu
z výletiště.



informace o opravě zrcadla - místostarosta informoval ZO o požadavku
vzneseném na SUS JMK Blansko obcí Ludíkov na opravu nastavení úhlu
zrcadla, které je umístěno u odbočení z hlavní silnice směrem do „Chaloupek“,
tak aby v něm bylo při odbočování vlevo lépe vidět.



Obecní les - starosta informoval ZO o vzniklém problému kůrovcového dříví
v porostu obecního lesa. V souvislosti s touto kalamitou byl také doručen na
obecní úřad dopis od lesního správce, ve kterém upozorňuje na nutnost co
nejrychlejšího odstranění tohoto dříví a potěžebních zbytků klestu z lesa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje provedení nahodilé těžby
kůrovcového dříví v obecním lese Ing. Františkem Veselým.
Výsledek hlasování: Pro .....4......... Proti .......0......... Zdrželi se .........2.......
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Usnesení č. 5/5/2015 bylo schváleno.
11.Došlá korespondence
Na obecní úřad v Ludíkově byla doručena žádost o možnost uvolnění finančních
prostředků z rozpočtu obce na dovybavení hřiště MŠ v Němčicích, kterou navštěvují i
děti předškolního věku z naší obce. Darovací smlouva je nedílnou součástí tohoto
zápisu příloha č. 4. Po projednání žádostí ZO dospělo k usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje darovací smlouvu na
dovybavení hřiště MŠ v Němčicích, podle které uvolní finanční prostředky ve výši
13 000,- Kč z obecního rozpočtu a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 6/5/2015 bylo schváleno.
10.Diskuse
V tomto bodě jednání se diskutovalo o zajištění dovýsadby obecního sadu a
pořádání dalších obecních akcí.
11.Usnesení a závěr
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení z pátého zasedání ZO Ludíkov,
v roce 2015, poděkoval všem přítomným za účast a v 20:15 hod. ukončil schůzi.
V Ludíkově 23. 9. 2015
Přílohy:

č. 1. Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2015
č. 2. Smlouva č. 15231983 o poskytnutí podpory na zateplení OÚ
č. 3. Smlouva č. 15238183 o poskytnutí podpory na zateplení SC
č. 4. Darovací smlouva MŠ Němčice

Zapsala: Mgr. Hana Veselá
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Zápis ověřili :

p. Pavel Šindelka

………………………

p. Tomáš Zedník

………………………

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

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

Vyvěšeno : 27. 9. 2015
Svěšeno :………………

Razítko obce
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