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Obec Ludíkov 
Ludíkov 84 
680 01 Boskovice 

________________________________________________________ 

 

Zápis č. 5/2016 

 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 27. 12. 2016 v 16:00 hodin  

v zasedací síní OÚ Ludíkov. 

 

 

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

Nepřítomni:  
Omluveni:  

 
Hosté: 
 
 
 
 Program :  

1. Zahájení 

2. Kontrola úkolů z minula 

3. Seznámení ZO se schváleným rozp. opatřením č.11, 12 

4. Schválení smlouvy o provozování elektronické spisové služby 

5. Schválení rozpočtového výhledu obce 2017 - 2019 

6. Schválení rozpočtu na rok 2017 

7. Inventury 2016 

8. Různé – oprava komunikací, rekonstrukce hasičské zbrojnice,  

9. Došlá korespondence 

10. Diskuse  

11. Usnesení a závěr  
 

 

 

1. Zahájení 
Starosta přivítal všechny přítomné na pátém zasedání ZO v roce 2016, konstatoval, 
že jsou splněna všechna zákonem stanovená kritéria potřebná ke konání schůze a 
tuto schůzi zahájil.  
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2. Kontrola úkolů z minula  

 p. Mezník prodej obecního pozemku parc. č. 361 v k.ú. Ludíkov ocelkové 
výměře 59 m2 doposud stále nezaplacena dohodnutá cena – úkol trvá 

 doplnění zabezpečovacího systému v budově OÚ – úkol trvá  

 podpis smlouvy na nákup pozemků parc. č. 49/2, 39/2, 36/2 – úkol splněn 
 darovací smlouvy, proplaceny – úkol splněn 

 vyvěšení záměru pronájmu obecních pozemků – úkol trvá 
 
 

3. Seznámení ZO se schváleným rozpočtovým opatřením č. 11, 12 za rok 2016  
Starosta předložil ZO k seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením č. 11, 12 
za rok 2016. Podrobný účetní rozpis výše uvedených rozpočtových opatření je 
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.  
 
 

Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 11, 12 

za rok 2016. 

 
 

 

4. Schválení smlouvy o provozování elektronické spisové služby 
Starosta předložil ZO k projednání a schválení smlouvu na podkladě které obci 
Ludíkov bude i po ukončení projektu „ Technologické centrum a elektronická spisová 
služba na území ORP Boskovice“  poskytovány služby technologického centra města 
Boskovice související s provozováním spisové služby naší obce.  
Návrh smlouvy o provozování elektronické spisové služby  je nedílnou součástí 
tohoto zápisu, příloha č. 2.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předloženou smlouvu o 

provozování elektronické spisové služby pro obec Ludíkov městem Boskovice a 

pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

Usnesení č. 1/5/2016 bylo schváleno. 

 
 
5. Schválení rozpočtového výhledu obce 2017 - 2019 
Starosta předložil ZO k projednání a schválení plánovaný rozpočtový výhled obce 
Ludíkov na roky 2017 - 2019. Podrobný účetní rozpis rozpočtového výhledu je 
nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č. 3.  
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje po projednání předložený rozpočtový výhled 

obce Ludíkov na roky 2017 - 2019 . 

 

Výsledek hlasování:   Pro .....7.........  Proti .......0......... Zdrželi se .......0......... 
Usnesení č. 2/5/2016 bylo schváleno. 
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6. Schválení rozpočtu na rok 2017  
Starosta předložil ZO k projednání a schválení návrh rozpočtu obce Ludíkov na rok 
2017, 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 2017 je nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č. 4.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložený rozpočet obce 

Ludíkov na rok 2017. 

 

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

Usnesení č. 3/5/2016 bylo schváleno. 

 
 
7. Inventury 2016 
Starosta informoval ZO o zaslané žádosti na pořízení výpisu z listu vlastnictví obce 
Ludíkov na Katastrální úřad v Boskovicích, tak aby mohla být jako každoročně 
provedena také inventura nemovitého majetku obce. Dále informovala předsedkyně 
inventarizační komise Mgr. Hana Veselá o průběhu inventur za rok 2016, které 
začaly školením 14. 12. 2016, školení se účastnili všichni členové inventarizační 
komise, plánované ukončení inventur s předložením závěrečné zprávy je stanoveno 
na 26. 1. 2017. Další schůzka inventarizační komise se uskuteční 4. 1. 2017, účast 
všech členů je nutná. 
 

Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí předložené informace. 

 
8. Různé 

 

 oprava komunikací, z programu ministerstva pro místní rozvoj v rámci 
podprogramu obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2016 - Dotační titul č. 5 - 
Podpora obnovy místních komunikací, Název akce: "Obnova místní 
komunikace Ludíkov, místní část "Dědina" financované částečně z dotace 
MMR dotace byla proplacena dne 9. 12. 2016 ve výši 951 968,-Kč., finanční 
prostředky byly připsány na účet obce u ČNB.  
 

 rekonstrukce hasičské zbrojnice byla dle uzavřené smlouvy o dílo již také 
dokončena, dnes 27. 12. 2016 proběhla kolaudace, zrekonstruovaného 
objektu a v odpoledních hodinách dorazilo do datové schránky obce vydané 
kolaudační rozhodnutí, takže již nic nebrání tomu, aby opravené prostory 
mohly začít využívat členové SDH Ludíkov. 
 

 
9. Došlá korespondence 
Starosta seznámil ZO se zaslaným dopisem z HZS JMK k akceschopnosti jednotek 
SDH obcí, ve kterém upozorňují na platnost pokynu GŘ HZSČR č. 3/2014, který 
mimo jiné mění systém odborné přípravy velitelů dobrovolných jednotek SDH obcí 
zařazených v kategorii JPO V absolvovat odbornou přípravu k prodloužení odborné 
způsobilosti každoročně a jedenkrát za 5 let ji prodloužit formou přezkoušení. 
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V tomto pětiletém cyklu se velitelé musí odborné přípravy zúčastnit minimálně 3x. 
v případě, že nesplní tuto podmínku, pozbyde velitel jednotky PO SDH obce 
odbornou způsobilost. Následně, pokud jednotka nemá dostatek členů s platnou 
odbornou způsobilostí, nastane situace, že jednotka se stává neakceschopnou, tudíž 
nemůže být povolána k mimořádné události a území obce nemá zabezpečenou 
požární ochranu (porušení §29, odst. 1, písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov ukládá starostovi a místostarostovi, aby prověřili 

početní stavy členů JSDH obce Ludíkov, včetně počtu členů s platnou odbornou 

způsobilostí. 

 
Výsledek hlasování:   Pro .....6.........  Proti .......0......... Zdrželi se .......1......... 

Usnesení č. 4/5/2016 bylo schváleno. 

 
 
 
dále starosta předložil ZO k projednání a schválení dohodu mezi obcí Ludíkov a 
Kulturním zařízením města Boskovice o odborné pomoci při provozování knihovny 
Modračka v Ludíkově. Dohoda je nedílnou součástí tohoto zápisu příloha č. 5 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje předloženou dohodu o odborné 

pomoci a pověřuje starostu jejím podpisem.  

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

Usnesení č. 5/5/2016 bylo schváleno. 

 
 
 
 
v tomto bodě ještě starosta předložil k projednání ZO doručenou smlouvu o dílo 
s firmou ELEKTRA FOJT, s.r.o.  
Smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu příloha č. 6. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje smlouvu o dílo na rok 2017 

s firmou ELEKTRA FOJT, s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.   

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

Usnesení č. 6/5/2016 bylo schváleno. 

 
 
 
 
 
 
 



5 

 

IČO: 47884550 tel., fax: 516 468 385 e-mail: obec@ludikov.cz 

 

dále pan Lukáš Kolář, bydliště Ludíkov č.p. 40 ZO podal žádost na možnost 
provozování pohostinství v budově č.p. 57 v majetku obce Ludíkov. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje vyvěšení záměru pronájmu 

nebytových prostor v budově č.p. 57 k hostinské činnosti. 

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

Usnesení č. 7/5/2016 bylo schváleno. 

 
10. Diskuse 
V diskusi se zastupitelé vrátili k úspěšné vánoční akci zpívání koled se sousedy u 
obecního vánočního stromu 23. 12. 2016. A také se zabývali přípravou tradiční 
Tříkrálové sbírky v naší obci, která se uskuteční 8. 1. 2017.  
 
Dále se v diskusi otevřelo téma poplatků za svoz popelnic, kde se nově odráží do 
ceny také povinnost obce zajistit občanům kontejnery na odvoz bioodpadu. V této 
souvislosti se ZO Ludíkov rozhodlo novelizovat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, navýšením poplatku za svoz odpadu 
ze 480,- Kč na 520,- Kč za jednoho obyvatele dle vyhlášky č. 1/2016, tato vyhláška je 
nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č.7 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve které dochází k navýšení 

poplatku za svoz komunálního odpadu ze 480,-Kč. na 520,-Kč za jednoho obyvatele. 

A zároveň se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2012. ze dne 27. 11. 2012.   

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

Usnesení č. 8/5/2016 bylo schváleno. 

 
11. Usnesení a závěr 
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení z pátého zasedání ZO Ludíkov v 
letošním roce, poděkoval všem přítomným za účast a v 18:10 hod. ukončil schůzi. 
 
V Ludíkově 27. 12. 2016    
 
Přílohy: č. 1. Rozpočtové opatření č. 11, 12 za rok 2016. 

č. 2. Návrh smlouvy o provozování elektronické spisové služby  
č. 3. Rozpočtový výhled obce 2017 - 2019 
č. 4. Schválený rozpočet obce na rok 2017 
č. 5. Dohoda o odborné pomoci knihovna 
č. 6. Smlouva ELEKTRA FOJT, s.r.o. 
č. 7 Obecně závazná vyhláška č.1/2016, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 

                                                                                                                                                                                                           
Zapsala: Mgr. Hana Veselá 
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Zápis ověřili :  p. Tomáš Zedník ……………………… 
 
 
 

p. Pavel Šindelka ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 …………………….      ………………………. 
    Petr Šindelka      Ing. František Veselý 
 místostarosta obce              starosta obce 
 
 
 
Vyvěšeno : 31. 12. 2016 
 
Svěšeno :……………… 
 
 
 
 
 
 

Razítko obce 
 
 
 
 


