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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. 5/2012 

 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 27. 9. 2012 v 18:00 hodin  

v zasedací síní OÚ Ludíkov. 

 

 

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

Nepřítomni: 
Omluveni:  
Hosté: p. Souček R., p. Matušková B., p. Ondroušek V., p. Mikulášek J. 
   
 
 
 Program :  

1. Zahájení 

2. Kontrola úkolů z minula 

3. Prodej a směna pozemků 

4. Schválení rozpočtových opatření č. 4, 5,6 

5. Smlouva Ekokom a. s. 

6. Smlouva Zemspol a. s. 

7. Nájemní smlouvy 

8. Příspěvek na financování IDS JMK na rok 2013 

9. Různé – Volby 2012, Lokalita Horky – nová výstavba, 

Projekt obnovy vesnice, Projekt stromořadí, Došlá 

korespondence 

10. Diskuse 

11. Usnesení a závěr 
 

1. Zahájení 
Starosta přivítal všechny přítomné na čtvrtém zasedání ZO v roce 2012, konstatoval, 
ţe jsou splněna všechna zákonem stanovená kritéria potřebná ke konání schůze  
a tuto schůzi zahájil.  
 
 

2. Kontrola úkolů z minula  

 oprava houpačky – úkol trvá z důvodu změny opravy 

 sečení trávy – splněno 

 dětský den – úspěšně proběhl 
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 směny pozemků – viz níţe 

 oprava odpočívadla u lesa - splněno 
 
 

3. Prodej a směna pozemků 

 prodej pozemku parcelní p.č. 375 o výměře 87 m2 panu Martinu Šebestovi za 
cenu 150 Kč/m2 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje odprodej pozemku parcelní číslo 375  

o výměře 87m
2 

panu Martinu Šebestovi za cenu 150 Kč/m
2
. 

 

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

Usnesení č. 1/5/2012 bylo schváleno. 

 

 směna parcely p.č. 488 (ve vlastnictví Kuncová, Menšíková, Schlesingerová) 
za obecní parcely p.č. 223, p.č. 224, p.č 412/2 

 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje směnu pozemku parcelní číslo 488  

(ve vlastnictví Kuncová, Menšíková, Schlesingerová) za  obecní parcely p.č. 223, 

224, 412/2. 

 

 

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

Usnesení č. 2/5/2012 bylo schváleno. 

 
 
 

4. Schválení rozpočtových opatření č. 4, 5, 6 
ZO byl předloţeno rozpočtové opatření č. 4, které se týká přesunů finančních 
prostředků mezi paragrafy, rozpočtové opatření č. 5 se týká faktury za studii 
rekonstrukce čističky odpadních vod, rozpočtové opatření č. 6, týkající se finančních 
prostředků na zajištění krajských voleb  
do krajského zastupitelstva , rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto 
zápisu, příloha č.1. 
 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 

 

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

Usnesení č. 3/5/2012 bylo schváleno. 

 
5. Smlouva Ekokom a. s. 
Starosta předloţil ZO znění smlouvy o zapůjčení kontejnerů na papír od firmy 
Ekokom a. s. Tato smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č. 2.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předloženou smlouvu zapůjčení kontejnerů 

na papír na rok 2013 od firmy Ekokom a. s. a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

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

Usnesení č. 4/5/2012 bylo schváleno. 

 

 

 

6. Smlouva Zemspol a. s. 
Starosta předloţil ZO znění upravené smlouvy s firmou Zemspol a. s. (úprava 
výpovědní doby z pěti let na jeden rok). Tato smlouva je nedílnou součástí tohoto 
zápisu, příloha č. 3.  
 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předloženou smlouvu s firmou Zemspol  a. s  

a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

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

Usnesení č. 5/5/2012 bylo schváleno. 

 

 
7. Nájemní smlouvy 
Místostarosta předloţil ZO znění smluv na pronájem obecních pozemků v intravilánu 
obce. Byly navrţeny ceny 500 Kč/ha a 289 Kč/ha za jeden rok. Projednáno ZO. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje záměr obce na pronájem obecních pozemků  

a dále také uzavření nájemních smluv s uživateli obecních pozemků za cenu  

289 Kč/ha za rok. 

 

Výsledek hlasování:   Pro .....4.........  Proti .......1......... Zdrželi se .........2....... 

Usnesení č. 6/5/2012 bylo schváleno. 

 
 

8. Příspěvek na financování IDS JMK na rok 2013 
Starosta předloţil ZO znění dopisu od společnosti KORDIS JMK o výši kaţdoročního 
příspěvku obcí na financování systému IDS JMK v celkové výši 50 Kč na jednoho 
obyvatele (celková částka 15 600 Kč). Tento dopis je nedílnou součástí tohoto 
zápisu, příloha č. 4.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje financování systému IDS JMK ve výši  

15 600 Kč pro rok 2013. 

 

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

Usnesení č. 7/5/2012 bylo schváleno. 
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9. Různé 

 volby 2012 – informace k průběhu voleb do zastupitelstva kraje 

 Lokalita Horky  – informace o vypracování studie na revitalizaci ČOV 
 – dle moţností do konce října určit cenu odprodeje stavebních 
pozemků 

 Projekt obnovy veřejných prostranství a komunikací – informace o 
probíhajících pracích (oprava chodníků kolem budovy č. p. 57) 

 Projekt stromořadí – výsadba sousedského stromořadí se uskuteční 26. 10. 
2012, bude spojena s drakiádou a opékáním párků. 

 Došlá korespondence 
 
Smlouva s E.-ON, ZO byla předloţena smlouva o zřízení věcného břemene na 
uloţení el. přípojky k novostavbě RD Ing. Písaříka na parc. č. 376, tato 
smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č.5 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předloženou smlouvu s firmou E-ON 

na zřízení věcného břemene.   

 

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

Usnesení č. 8/5/2012 bylo schváleno. 

 

 Ţádost p. Šamalíka na odprodej obecních pozemků parc. č. 225/1, 411/2 
Po diskusi kolem tohoto bodu bylo rozhodnuto, ţe bude provedeno místní 
šetření a rozhodnutí v této věci se ponechá na příští zasedání ZO. 
 

 Jako další byla předloţena stíţnost p. Trnečky na neprůjezdnost komunikací 
spojující vrchní a spodní cestu par.č. 260/1, 282 kolem nemovitosti č.p. 68. 
Tato stíţnost byla projednána ZO, které přijalo doporučení, aby se oslovily 
majitelé přilehlých pozemků, kteří po dohodě odstraní přerostlou zeleň, která 
brání ve vjezdu a výhledu. Nájezd na komunikaci par.č. 260/1 z vrchní cesty 
se upraví, bude-li to technicky moţné v rámci oprav komunikací plánovaných 
na rok 2013. Stání aut na komunikaci par.č. 282 bude projednáno z majiteli 
vozidel tam parkujících. 

Zodpovídá: starosta, místostarosta 

 

 Dohoda z Úřadem práce na vytvoření pracovní příleţitosti v rámci VPP. 
Starosta předloţil ZO návrh dohody o vytvoření jednoho pracovního místa  
v rámci VPP. Na tuto pozici byl vybrán p. Miroslav Novák, který splňoval 
stanovené předpoklady. Tato dohoda je nedílnou součástí tohoto zápisu, 
příloha č. 6 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předloženou dohodu s Úřadem práce 

na zřízení jednoho pracovního místa pro p. Miroslava Nováka, a pověřuje 

starostu jejím podpisem.  

 

Výsledek hlasování:   Pro .....7.........  Proti .......0......... Zdrželi se .......0......... 
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Usnesení č. 9/5/2012 bylo schváleno. 

10. Usnesení a závěr 
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení z pátého zasedání ZO Ludíkov  
v letošním roce, poděkoval všem přítomným za účast a ve 20:05 hod. ukončil schůzi. 
 
 
V Ludíkově 27. 9.  2012    
 
 
 
Přílohy: č. 1. Rozpočtová opatření č. 4, 5, 6,  

č. 2. Smlouva s Ekokom a.s. 
č. 3. Smlouva s Zemspol a.s. 
č. 4. Dopis z IDS JMK 
č. 5. Smlouva s E-ON a.s. 
č. 6. Dohoda s Úřadem práce 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                            
Zapsala: Mgr. Hana Veselá 
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Zápis ověřili :  p. Jan Trnečka ……………………… 
 
 
 

p. Pavel Šindelka ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 …………………….      ………………………. 
    Petr Šindelka      Ing. František Veselý 
 místostarosta obce              starosta obce 
 
 
 
Vyvěšeno : 2. 10. 2012 
 
Svěšeno :……………… 
 
 
 
 
 
 

Razítko obce 
 
 
 
 


