1

Obec Ludíkov
Ludíkov 84
680 01 Boskovice
________________________________________________________

Zápis č. 6/2015
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 7. 12. 2015 v 17:30 hodin v
zasedací síní OÚ Ludíkov.
Přítomni:

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

Nepřítomni:
Omluveni:
Hosté:
p. Ondroušek.

Program :

Zahájení
Kontrola úkolů z minula
Schválení rozpočtového opatření č. 5, 6, 7, 8, 9
Schválení smlouvy o koupi pozemků parc. č. 49/2, 39/2, 36/2
Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku na financování
služeb soc. prevence a odborného soc. poradenství
6. Organizačně správní institut, o.p.s.-nákup energií na burze
7. Zateplení obecních budov
8. Lokalita Horky-dešťová kanalizace, ČOV
9. Schválení dodatku smlouvy SITA CZ a.s. na rok 2016
10. Inventury 2015
11. Různé - oprava komunikací, proběhlé a chystané akce
12. Došlá korespondence
13. Diskuse
14. Usnesení a závěr
1.
2.
3.
4.
5.
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1. Zahájení
Starosta přivítal všechny přítomné na šestém zasedání ZO v roce 2015, konstatoval,
že jsou splněna všechna zákonem stanovená kritéria potřebná ke konání schůze a
tuto schůzi zahájil návrhem na doplnění programu schůze v bodě 3 o schválení
rozpočtových opatření č. 7,8,9 a v bodě číslo 5 o rozšíření nákupu pozemků také o
parc. č. 36/2 a hlasováním o schválení programu dnešní schůze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložený program dnešní
schůze, a také rozšíření programu v bodech č. 3 a 5, tak jak bylo výše popsáno.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 1/6/2015 bylo schváleno.
2. Kontrola úkolů z minula
 darovací smlouva MŠ Němčice - splněno
 prořez lip u společenského centra - splněno
 oprava posezení v Liščí - splněno
 kůrovec, těžba a prodej dříví - splněno
 smlouva o prodeji pozemku parc. č. 361 p. Mezník - úkol trvá
3. Schválení rozpočtového opatření č. 5, 6, 7, 8, 9
Byla předložena ke schválení rozpočtová opatření č. 5, 6, 7, 8, 9 za rok 2015,
tato rozpočtová opatření se týkají finančních prostředků určených na přesuny mezi
paragrafy a na jejich dorovnání v rámci schváleného rozpočtu. Podrobný účetní
rozpis všech rozpočtových opatření je v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložená rozpočtová opatření
č. 5, 6, 7, 8, 9 za rok 2015 bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 2/6/2015 bylo schváleno.
4. Schválení smlouvy o poskytnutí přípěvku na financování služeb soc.
prevence a odborného soc. poradenství.
Starosta předložil ZO k projednání smlouvu a všechny ostatní materiály, které byly
zaslány s ORP Boskovice k projednání výše uvedené problematiky. Smlouva o
poskytnutí příspěvku je nedílnou součástí tohoto zápisu příloha č. 2.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předloženou smlouvu o
poskytnutí příspěvku na financování služeb soc. prevence a odborného soc.
poradenství a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .........0.......
Usnesení č. 3/6/2015 bylo schváleno.
5. Schválení smlouvy o koupi pozemků parc. č. 49/2, 39/2, 36/2
Starosta předložil ZO k projednání a schválení návrhy smluv o koupi nemovitostí,
pozemků parc. č. 49/2, 39/2, 36/2. Všechny tyto pozemky jsou v současné době ve
vlastnictví fyzických osob, kteří souhlasí s odprodejem výše uvedených parcel za
symbolickou cenu 1,-Kč. obci Ludíkov. Na všech uvedených parcelách je v současné
době místní obecní komunikace, z tohoto důvodu je nákup pozemků uskutečňován.
Samotný podpis smluv a převody na katastru budou probíhat až na začátku roku
2016. Návrhy smluv o koupi pozemků jsou nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha
č. 3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložené smlouvy o koupi
pozemků parc. č. 49/2, 39/2, 36/2 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .........0.......
Usnesení č. 4/6/2015 bylo schváleno.
6. Organizačně správní institut, o.p.s. - nákup energií na burze
Starosta v tomto bodě informoval o výsledku nákupu energií na komoditní burze
Kladno na rok 2016 prostřednictvím OSI, o.p.s., který se uskutečnil 6. 11. 2015. Jako
nejlepší dodavatel jak u elektřiny tak, u plynu získala tuto zakázku společnost
E. ON, a.s. Závěrkový list z burzy v tomto případě nahrazuje smlouvu o odběru.
Starosta dále uvedl, že potřebné výpovědi stávajícím dodavatelům energií byly již
zaslány a těmito společnostmi i akceptovány.
Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí výše uvedené informace.
7.Zateplení obecních budov
Starosta informoval ZO o probíhajícím dokladování a podávání žádostí o platbu na
SFŽP, ze kterého bychom měli podle smluv obdržet finanční dotaci 1. 309 885,60-Kč.
na zateplení obecního úřadu a 1. 395 963,73-Kč. na zateplení společenského centra.
Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí výše uvedené informace.
8.Lokalita Horky - dešťová kanalizace, ČOV
V dalším bodě bylo ZO seznámeno s průběhem prací na výstavbě dešťové
kanalizace v lokalitě Horky. Termín dokončení první etapy výstavby byl do 15. 11.
2015, tento termín zhotovitelná firma dodržela a vše se ještě před termínem stačilo
provést. Také v této věci bylo již zažádáno o proplacení přislíbené finanční dotace
z MMR, která v součtu činí 1. 100 000,-Kč. Tyto finanční prostředky jsou již na účtu,

IČO: 47884550

tel., fax: 516 468 385

e-mail: obec@ludikov.cz

4
který má obec Ludíkov zřízen u ČNB. V následujících dnech bude celá tato částka
převedena na úhradu faktury za zhotovenou dešťovou kanalizaci.
Dále v tomto bodě jednání seznámil starosta o probíhajících jednáních kolem
rozšíření ČOV Ludíkov. Starostou obce byl zaslán dopis na ředitelství VAS a.s. divize
Boskovice a předsedu Svazku V a K měst a obcí okresu Blansko, v němž byli
vyzváni oba představitelé těchto organizací ke schůzce, která by měla vyřešit, nebo
pomoci objasnit požadavky provozovatele, projektanta a investora stavby.
Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí výše uvedené informace.

9.Schválení dodatku smlouvy SITA CZ a.s. na rok 2016
ZO byl předložen dodatek ke smlouvě se společností SITA CZ a.s., která v naší obci
zajišťuje odvoz a likvidaci komunálního odpadu. Dodatek prodlužuje současnou
platnou smlouvu a i ceny za služby zůstávají pro rok 2016 na stejné úrovni jako letos.
Dodatek smlouvy je nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č. 4.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje dodatek smlouvy se společností
SITA CZ a.s. tak jak byl předložen a pověřuje starostu jeho podpisem.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 5/6/2015 bylo schváleno.
10.Inventury 2015
Starosta předložil ZO k projednání a odsouhlasení návrh složení inventarizační
komise a plán inventur za rok 2015. Složení inventarizační komise a plán inventur je
nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č. 5.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje složení inventarizační komise a předložený
plán inventur za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro ......7........ Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 6/6/2015 bylo schváleno.
11.Různé - oprava komunikací, proběhlé a chystané akce
Starosta informoval ZO o možnosti získání dotací na opravu komunikací. MMR
vyhlásilo navzdory všem předešlým informacím výzvu na dotace na opravy místních
komunikací, výzva je otevřená od 3. 11. 2015 do 15. 1. 2016. V této souvislosti je
třeba rychle vypracovat projekt a případně podat ve stanoveném termínu žádost o
dotaci.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje vypracování projektu a podání žádosti o
dotaci na opravu komunikací v „Dědině“.Vypracování žádosti a následné podání
žádosti na MMR zajistí starosta.
Výsledek hlasování: Pro ......5........ Proti .......0......... Zdrželi se .......2.........
Usnesení č. 7/6/2015 bylo schváleno.


Proběhlé akce - starosta zopakoval všechny akce, které se za poslední období
v naší obci podařilo zorganizovat, Slávkův ostrostřelec, Turnaj ve stolním
tenise, Drakiáda spojená s dosadbou obecního sadu, Lampionový pochod po
stopách sv. Martina, Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi, Mikulášská
nadílka a poděkoval všem, kteří se zúčastnili na jejich organizaci, nebo
nějakým způsobem přispěli k jejich uskutečnění, v této souvislosti připomněl
také velký podíl místního SDH na uvedených akcích.



Chystané akce - dále jednalo ZO o připravovaných akcích ke konci roku.
Tradiční koledování u vánočního stromu se uskuteční 23. 12. 2015 od 17:00
hod. Loni nově založená tradice stavění Jesliček u vánočního stromu
proběhne letos ve středu 16. 12. 2015 od 16:30 hod. - účast všech zastupitelů
nutná.

12.Došlá korespondence
Na obecní úřad v Ludíkově byla doručena žádost o dar na dovybavení prostor
základní školy ve Žďárné z rozpočtu obce Ludíkov. Starosta přečetl ZO žádost od
ředitelky ZŠ a MŠ Žďárná Mgr. Ludmily Musilové. Po věcné diskusi a projednání
žádosti přijalo ZO toto usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje poskytnutí finančních
prostředků v celkové výši 40 000, Kč z rozpočtu obce Ludíkov na dovybavení ZŠ ve
Žďárné a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......1.........
Usnesení č. 8/6/2015 bylo schváleno.
Dále byla v tomto bodě projednávána žádost o poskytnutí daru na pořízení Baby
Boxu ve Znojmě. Starosta opět přečetl žádost pana Hesse, který je zřizovatelem
těchto zařízení v naší republice. Po projednání a věcné diskusi přijalo ZO toto
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje poskytnutí finančních
prostředků v celkové výši 1 000, Kč z rozpočtu obce Ludíkov na pořízení Baby Boxu
ve Znojmě a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se .......1.........
Usnesení č. 9/6/2015 bylo schváleno.
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Další doručenou písemností byla žádost pana Petra Šindelky na odstranění
balastních vod, které natékají směrem od lesa v Liščí ve skladbě (tzv. kufru) obecní
komunikace přes jeho pozemek až na rekonstruovanou obecní komunikaci, kde
dochází v zimě k namrzání této tekoucí vody. Takto vzniklé náledí je velice
nebezpečné provozu na obecní komunikaci, protože jinde už žádný led není a tady i
při malém poklesu teploty přes noc dochází k tvorbě náledí na velmi velké ploše
obecní komunikace, tam kde by to nikdo nepředpokládal. Vytékající vodu se již
dvakrát neúspěšně snažil pan Šindelka svést pomocí drenáže ve výkopu do obecní
dešťové kanalizace, která je nedaleko vyvěrající vody cca do tří metrů. V jarním
období, nebo při velkém množství srážek dochází k tomu, že voda po zmrzlém, nebo
již vodou zcela nasyceném povrchu odtéká na komunikaci, kde způsobuje popsané
problémy. Proto se pan Šindelka obrátil v této věci na pomoc na ZO, kde žádá
zakoupení sběračů vody, které umístí na svůj pozemek a z něj bude voda odvedena
do dešťové kanalizace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje pořízení sběrače vody z rozpočtu
obce Ludíkov, který bude umístěn na pozemku pana Petra Šindelky. Výše příspěvku
bude ještě upřesněna podle jednotlivých nabídek.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se .......1.........
Usnesení č. 10/6/2015 bylo schváleno.
Dalším bodem programu byla žádost správce posilovny Mgr. Šína o možnost
dovybavení místní posilovny. Po věcné diskusi a projednání žádosti byly navrženy
dvě částky na přípěvek pro posilovnu. Pan místostarosta Petr Šindelka navrhoval
částku 3000,- Kč. a starosta Ing. Veselý částku 5000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje návrh starosty Ing. Veselého na
příspěvek ve výši 5 000,-Kč. na zakoupení dalšího dovybavení posilovny dle
požadavků správce.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 11/6/2015 bylo schváleno.

13.Diskuse
V diskusi byl vznesen dotaz, jestli bude prodloužena smlouva pracovníkům na VPP,
Starosta konstatoval, že smlouvy se letos neprodlužují a oba pracovníci skončili k 30.
11. 2015 pracovní poměr s obcí Ludíkov. V případě že by přes zimu napadl sníh a
bylo by nutné tento sníh odklízet, (zastávky MHD, chodníky a vstupy do obecních
budov) jsme připraveni uzavřít smlouvu o provedení práce s místním člověkem, který
by o tuto práci má zájem.
Dále v diskusi zazněla otázka také na údržbu místních komunikací v zimním období.
Tyto práce přislíbil vykonávat tak jako v minulých letech pan Pavel Šindelka, ceny za
vykonávané práce zůstávají v platnosti i nadále.
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11.Usnesení a závěr
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení ze šestého zasedání ZO Ludíkov,
v roce 2015, poděkoval všem přítomným za účast a ve 20:30 hod. ukončil schůzi.
V Ludíkově 7. 12. 2015
Přílohy:

č. 1. Rozpočtové opatření č. 5, 6, 7, 8, 9 za rok 2015
č. 2. Smlouva o poskytnutí příspěvku na financování služeb soc.prev.
č. 3. Návrhy smluv na koupi pozemků.
č. 4. Dodatek smlouvy SITA CZ a.s.
č. 5. Složení inventární komise a plán inventur 2015

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 : 10. 12. 2015
Svěšeno :………………

Razítko obce
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