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Obec Ludíkov
Ludíkov 84
680 01 Boskovice
________________________________________________________

Zápis č. 4/2011
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 28.6.2011 v 18:30 hodin v
zasedací síní OÚ Ludíkov.
Přítomni:

Mgr. Hana Veselá, Ing. František Veselý, p. Petr Šindelka,
p. Kamil Veselý, p. Pavel Šindelka, p. Jan Trnečka.
Nepřítomni: p. Tomáš Zedník
Omluveni: p. Tomáš Zedník
Hosté:
p. Ondroušek V.

Program :
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů z minula
3. Schválení závěrečného účtu obce Ludíkov za rok 2010
4. Dotace na druhé pracovní místo
5. Činnost kontrolního a finančního výboru
6. Schválení přijetí dotace z PRV- JMK 2011
7. Informace - lokalita Horky, stavební pozemky
8. Schválení smlouvy o výpůjčce kontejnerů od firmy EKO-KOM a.s.
9. Různé - pouťový fotbalový zápas, prázdniny-akce pro děti, razítka
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr
1. Zahájení
Starosta přivítal všechny přítomné na čtvrtém zasedání ZO v letošním roce,
konstatoval, že jsou splněna všechna zákonem stanovená kritéria potřebná ke
konání schůze a tuto schůzi zahájil. Vyzval přítomné k případnému doplnění
programu schůze a dal hlasovat o programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje program čtvrté schůze ZO tak jak byl
předložen.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se ...............
Usnesení č. 1/4/2011 bylo schváleno.
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2. Kontrola úkolů z minula
 Výsadba stromů - termín výsadby odložen na podzimní měsíce roku 2011.
 Nový nátěr fasády kaple - nepodařilo se zajistit firmu, která byla schopna
provést nový nátěr v průběhu měsíce června, odloženo zapracovat do
rozpočtu na rok 2012, plus výměnu spínacích hodin v kapli.
 Řešením problému s venčením psů - úkol trvá.

3. Schválení závěrečného účtu obce Ludíkov za rok 2010
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle § 17 se předkládá ZO k projednání
závěrečný účet obce Ludíkov za rok 2010.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předložený závěrečný účet obce Ludíkov za
rok 2010 a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se ................
Usnesení č. 2/4/2011 bylo schváleno.
4. Dotace na druhé pracovní místo VPP na rok 2011
Starosta informoval ZO o možnosti uzavření dohody mezi Obcí Ludíkov a Úřadem
práce České republiky o vytvoření druhého pracovního místa v rámci veřejně
prospěšných prací a o poskytnutí příspěvku. Starosta navrhl podat žádost o druhé
pracovní místo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje podání žádosti o druhé pracovní místo
v rámci VPP.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se .........0.......
Usnesení č. 3/4/2011 bylo schváleno.
5. Činnost kontrolního a finančního výboru obce Ludíkov
Předseda kontrolního výboru p. Trnečka seznámil ZO s činností kontrolního výboru,
který se při své kontrole zaměřil na kontrolu zápisů ze schůzí ZO z první poloviny
roku 2011, dále byla kontrolována výpověď mobilnímu operátoru O2 a průběžné
plnění smlouvy o proplácení neinvestičních nákladů na žáky ZŠ a MŠ.
Předsedkyně finančního výboru Mgr. Veselá informovala ZO o činnosti finančního
výboru, který se zaměřil na kontrolu zaúčtování jednotlivých dokladů do účetnictví,
dále bylo kontrolováno plnění rozpočtu obce a schválená rozpočtová opatření.
ZO Ludíkov bere na vědomí zprávy o činnostech kontrolního a finančního výboru.
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6. Schválení přijetí dotace z PRV - JMK pro rok 2011
Starosta informoval členy ZO o výsledku přerozdělení dotací v rámci PRV JMK. Obec
Ludíkov získala z této dotace částku 190 000,-Kč. Tyto finanční prostředky budou
použity na opravu podlahy a zdiva v bývalé MŠ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje přijetí dotace z PRV - JMK
v částce 190 000-,Kč.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se .........0.......
Usnesení č. 4/4/2011 bylo schváleno.
7. Informace lokalita Horky, stavební pozemky
Starosta informoval ZO o průběhu vodoprávního řízení, které bylo pozastaveno pro
nesrovnalosti v projektové dokumentaci. Projektant Ing. Haška byl vyzván k doplnění
a přepracování projektu na rekonstrukci ČOV Ludíkov. Na vodoprávním řízení
konaném dne 3.6.2011 na obecním úřadě v Ludíkově bylo projektantem slíbeno
přepracování projektu a podání na vyjádření na VAS a.s. Boskovice do čtrnácti dnů
od této schůzky, tento termín se však znovu nepodařilo dodržet. Z výše jmenovaného
důvodu bylo navrženo toto usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje návrh na oslovení právnické firmy z důvodu
sepsání výzvy panu Ing. Haškovi na stanovení konečného data dokončení projektu.
Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti .......0......... Zdrželi se .........1.......
Usnesení č. 5/4/2011 bylo schváleno.
8. Schválení smlouvy o výpůjčce kontejnerů od firmy EKO-KOM a.s.
Starosta informoval ZO o návrhu smlouvy od společnosti EKO-KOM a.s. o možnosti
bezplatného pronájmu na dva kontejnery na sklo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje návrh smlouvy o výpůjčce dvou kontejnerů na
sběr skla.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se ...............
Usnesení č. 6/4/2011 bylo schváleno.

9. Různé:
9.a Pouťový fotbalový zápas
ZO bere na vědomí, že pouťový fotbalový zápas se uskuteční ve středu 6.7.2011 na
místním fotbalovém hřišti. Organizaci zajistí dle svých možností všichni členové ZO.
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9.b Prázdniny - akce pro děti.
ZO projednalo návrh na uspořádání prázdninové akce pro děti, naplánovat termín
podle vývoje počasí. Na další schůzce dne 18.7.2011 se domluví další konkrétní
podmínky a termíny organizace.
9.c Razítka obce Ludíkov.
ZO bylo seznámeno s pořízením nových razítek se znakem obce Ludíkov, tak jak to
vyžaduje platná legislativa.

10.Diskuse
Na dotaz pana Ondrouška kdo provádí proškolování zaměstnanců a brigádníků obce
bylo odpovězeno, že starosta obce. Dále bylo domluveno kontrolování používání
ochranných pomůcek při provádění prací zaměstnanci a brigádníky obce.
11.Usnesení a závěr
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení ze čtvrtého zasedání ZO Ludíkov,
poděkoval všem přítomným za účast a ve 21:20 hod. ukončil schůzi.

V Ludíkově 28. 6. 2011

Zapsala: Mgr. Hana Veselá
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Zápis ověřili :

p. Jan Trnečka

………………………

p. Pavel Šindelka

………………………

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

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

Vyvěšeno : 4. 7. 2011
Svěšeno:………………………….

Razítko obce
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