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Obec Ludíkov
Ludíkov 84
680 01 Boskovice
________________________________________________________

Zápis č. 7/2015
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 21. 12. 2015 v 17:00 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:

Program :

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

Zahájení
Kontrola úkolů z minula
Schválení rozpočtového provizoria
Schválení strategického rozvojového dokumentu obce
Inventury 2015
Různé
Došlá korespondence
Diskuse
Usnesení a závěr

1. Zahájení
Starosta přivítal všechny přítomné na sedmém 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, tak jak bylo výše popsáno.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 1/7/2015 bylo schváleno.
2. Kontrola úkolů z minula
 zateplení obecních budov, informace o platbě faktur- splněno
 dešťová kanalizace, informace o platbě faktur - splněno
 smlouva o prodeji pozemku parc. č. 361 p. Mezník - úkol trvá
 stavba jesliček u SC - splněno
 smlouva o poskytnutí fin. daru na provoz ZŠ a MŠ Žďárná - splněno
3. Schválení rozpočtového provizoria
Starosta předložil ZO schválení rozpočtového provizoria, kterým se budou řídit
předpokládané příjmy a výdaje od 1. ledna roku 2016, až do doby přijetí a schválení
řádného rozpočtu na rok 2016 - podkladem je výkaz FIN 212M výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období 11/2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje rozpočtové provizorium platné od 1. ledna
2016 do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2016, které se bude řídit
předpokládanými příjmy a výdaji tak jako v předchozím roce 2015. Rozpočtové
příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji řádného rozpočtu po jeho schválení. V období rozpočtového provizoria obec
hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující hladký provoz obecního úřadu, v tomto
období bude také obec hradit závazky z již dříve uzavřených smluv, přičemž dbá na
hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. Případné výdaje
přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo obce.
Výsledek hlasování: Pro ......7........ Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 2/7/2015 bylo schváleno.

4. Schválení strategického rozvojového dokumentu obce
Starosta předložil ZO k závěrečnému projednání a schválení návrh Strategického
plánu rozvoje obce Ludíkov na období let 2015 - 2020. Strategický plán rozvoje obce
Ludíkov je koncepční dokument v oblasti dalšího rozvoje obce, vznikl na základě
vytýčených úkolů z předchozích let, z programových cílů zvolených zastupitelů a
potřeb občanů obce. Strategický plán rozvoje obce Ludíkov je nedílnou součástí
tohoto zápisu příloha č. 1.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložený návrh
Strategického plánu rozvoje obce Ludíkov na období let 2015 - 2020 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .........0.......
Usnesení č. 3/7/2015 bylo schváleno.

5. Inventury 2015
Starosta a předsedkyně inventarizační komise Mg. Hana Veselá v tomto bodě
informovali členy ZO a inventarizační komise, že je třeba se v letošních inventurách
zaměřit, zejména na starý nepoužívaný majetek, který je stále veden na seznamech
inventur, je již nadále neschopný plnit funkci pro kterou byl pořízen, nebo se
dlouhodobě delší dobu nepoužívá, aby byl inventarizační komisí takovýto majetek
doporučen na vyřazení.
Dále starosta upozornil, že na konci letošního roku bude převeden nemovitý majetek,
který byl pořízen v minulých letech z dotací JMK prostřednictvím Svazku obcí
Boskovicko. Doposud byl tento majetek podle podmínek dotace veden v majetku
SOB a letos se majetek převede na obec Ludíkov.
Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí výše uvedené informace

6. Různé
ZO bylo seznámeno v tomto bodě s nákupem nového notebooku pro starostu,
doposud starosta pro výkon své funkce používal svůj soukromý počítač, který již
nevyhovuje požadavkům, které jsou kladeny na výkon funkce starosty v současné
době. Dále starosta informoval o objednávce propisek s vyobrazením obecního
znaku a názvu obce Ludíkov, které budou dodány až začátkem roku 2016.
Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí výše uvedené informace

7.Došlá korespondence
Starosta informoval ZO o příslibu dotace od náměstka ministra zemědělství ve výši
80% na rekonstrukci ČOV Ludíkov z programu Ministerstva Zemědělství.
Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí výše uvedené informace.
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Starosta předložil ZO ke schválení došlou smlouvu s firmou ELEKTRA FOJT s.r.o.,
na rok 2016, která zajišťuje pro naši obec služby v oblasti oprav veřejného osvětlení,
případně výškové práce s plošinou. Uvedená smlouva je nedílnou přílohou č. 2
tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov projednalo a schvaluje předloženou smlouvu s firmou
ELEKTRA FOJT s.r.o. na rok 2016 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 4/7/2015 bylo schváleno.
Starosta předložil ZO došlý návrh smlouvy na zpracování žádosti o dotaci z MMR na
obnovu místní komunikace část „Dědina“.
Zhotovitelem žádosti je firma EUROPROJECT, p. Štěpánková Milana.
Uvedená smlouva je nedílnou přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov po projednání schvaluje předložený návrh smlouvy na
vypracování žádosti o dotaci na MMR na obnovu místní komunikace část „Dědina“
od společnosti EUROPROJECT a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro ......7........ Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 5/7/2015 bylo schváleno.

Ještě v tomto bodě byli zástupci SDH Ludíkov vyzváni k zajištění odvozu
elektroodpadu ze sběrného místa v Ludíkově. Odvoz je realizován v rámci programu
„Recyklujte s hasiči“, kde je tímto sběrem elektroodpadu následně vyplácena finanční
odměna podle množství odevzdaného odpadu.

8.Diskuse
V diskusi se otevřela debata o možnosti prodeje stavebních pozemků v lokalitě
Horky. Předpokládané zahájení prodeje stavebních pozemků v případě oficiálního
potvrzení přidělení dotace na rekonstrukci ČOV je možné očekávat v první polovině
roku 2016
Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí výše uvedené informace.
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9.Usnesení a závěr
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení ze sedmého zasedání ZO
Ludíkov, v roce 2015, poděkoval všem přítomným za účast a v 19:00 hod. ukončil
schůzi.

V Ludíkově 21. 12. 2015

Přílohy:

č. 1. Strategický rozvojový dokument obce
č. 2. Smlouva o dílo ELEKTRO FOJT na rok 2016
č. 3. Smlouva na zpracování žádosti o dotaci z MMR obnova místní
komunikace část „Dědina“

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. 12. 2015
Svěšeno :………………

Razítko obce
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