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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. 6/2011 

 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 20. 10. 2011  v 17:30   hodin v 

zasedací síní OÚ Ludíkov. 

 

 

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

Nepřítomni: 
Omluveni:   
Hosté: p. Ondroušek V., p. Musil A. 
 
 
 Program :  
  

1. Zahájení-schválení programu schůze se změnou v programu 

2. Kontrola úkolů z minula 

3. Kácení stromů - Paděrovi 

4. Rozpočtové opatření č. 4 

5. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku SOB 

6. Udělení pravomocí ohledně schvalování rozpočtových 

opatření 

7. Žádosti p. Sehnal, p. Žáčková 

8. Malá kopaná 

9. Různé - Okno ke sklepu OÚ, Hromosvod OÚ, Dotace SZIF, 

Plot u školky 

10. Diskuse 

11. Usnesení a závěr 

 

 

 

 
 
1. Zahájení 
Starosta přivítal všechny přítomné na šestém zasedání ZO v roce 2011, konstatoval, 
ţe jsou splněna všechna zákonem stanovená kritéria potřebná ke konání schůze a 
tuto schůzi zahájil. Vyzval přítomné ke schválení změn v programu schůze ( rozšíření 
programu o body: Dohoda o poskytnutí fin. příspěvku SOB, Ţádosti občanů p. 
Sehnal, p. Ţáčková) a dal hlasovat o programu. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje program šesté schůze ZO se změnami, tak jak 

byl předložen . 

 

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

Usnesení č. 1/6/2011 bylo schváleno. 

 

 

2. Kontrola úkolů z minula  

 práce na budově bývalé MŠ - informace o pokračujících pracích. 

 oprava poničených poklopů šachet, poklopy zajištěny z VAS a.s., informace o 
výměně. 

 hromosvod - informace, podepsaná smlouva o dílo, termín do 16.11. 2011 

 oprava houpaček na hřišti u kapličky a odpočívadla u lesa -úkoly v řešení - 
dále trvá. 

 
 

3. Kácení stromů - Paděrovi 
Tento problém byl jiţ projednáván v jarních měsících letošního roku, kdy byla 
předloţena ţádost p. Paděry o odstranění lip před č. p. 2. Byl dodán statický 
posudek nemovitosti p. Paděry, vypracovaný Ing. Hénkem, který doporučuje 
odstranění těchto stromů. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje odstranění dvou kusů lip před nemovitostí  

p. Paděry č. p. 2 v obci Ludíkov. 

 

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

Usnesení č. 2/6/2011 bylo schváleno. 

 

Zjistit moţnosti a cenu odstranění stromů, předloţit ZO ke schválení. 
Zodpovídá : starosta, místostarosta 
Vypracovat potřebnou dokumentaci k odstranění stromů, ve spolupráci s odborem 
ŢP Boskovice 
Zodpovídá: starosta, místostarosta 
 
 
4. Schválení rozpočtového opatření č. 4 
Bylo předloţeno rozpočtové opatření číslo čtyři, které se týká finančních prostředků 
určených na VPP. Podrobný účetní rozpis rozpočtového opatření č. 4 je v příloze č.1, 
která je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 4. 

 

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

Usnesení č. 3/6/2011 bylo schváleno. 
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5. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku SOB  
Starosta informoval členy ZO o dohodě o poskytnutí fin. příspěvku SOB. Tato dohoda 
je nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č. 2.  
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje dohodu o poskytnutí finančního příspěvku 

SOB a pověřuje starostu k podpisu této dohody. 

 

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

Usnesení č. 4/6/2011 bylo schváleno. 

 
 

6. Udělení pravomocí ohledně schvalování rozpočtových opatření 
Starosta informoval členy ZO o nutnosti delegování pravomocí na starostu a 
místostarostu ohledně schvalování rozpočtových opatření, které je nutné přijímat 
kontinuálně, tak jak se objeví v účetnictví. Toto doporučení vzešlo z posledního 
předauditu, konaného na konci srpna tohoto roku. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov pověřuje pravomocí starostu a místostarostu obce ke 

schvalování a podpisu rozpočtových opatření s následným předložením ZO na 

nejbližší schůzi ZO Ludíkov.  

 

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

Usnesení č. 5/6/2011 bylo schváleno. 

 
 
7. Žádosti p. Sehnal, p. Žáčková 
7.a Starosta informoval ZO o ţádosti p. Sehnala o odkoupení, nebo pronájmu  
pozemku parc. č. 112, 113. v k.ú. Ludíkov.  
 
 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov neschvaluje prodej ani žádný pronájem par. č. 112, 113 

v k.ú. Ludíkov p. Sehnalovi.  

 

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

Usnesení č. 6.a/6/2011 bylo schváleno. 

 
 
7.b  Starosta informoval ZO o ţádosti p. Ţáčkové na zbudování přístřešku pro auto 
na pozemku par.č. 376, s případným odkoupením , nebo pronajmutím pozemku  
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 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ludíkov neschvaluje výstavbu přístřešku pro auto, ani prodej, 

nebo pronájem části pozemku par. č. 376 v k.ú. Ludíkov p. Žáčkové.  

 

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

Usnesení č. 6.b/6/2011 bylo schváleno. 

 
 

 
 
8. Malá kopaná  
Starosta informoval ZO o ţádosti o podporu malé kopané v obci Ludíkov. Starosta 
předal slovo hostu p. Musilovi A., aby přednesl poţadavky na ZO Ludíkov k podpoře 
malé kopané pro nadcházející rok 2012. 
 
 
 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje podporu malé kopané v obci Ludíkov na rok 

2012, náklady v celkové částce kolem 30 000 Kč budou zařazeny do rozpočtu na 

příští rok.  

 

Výsledek hlasování:   Pro .......5.......  Proti .......0......... Zdrželi se ........2........ 

Usnesení č. 7/6/2011 bylo schváleno. 

 
 
9.Různé: 
 
 
9.a Pořízení okna do sklepa OÚ 
ZO projednalo návrh na zhotovení plastového okna do sklepa budovy OÚ v 
Ludíkově. 
Zodpovídá: p. Trnečka J., termín: do 15.11.2011  
 
 
9.b Dotace na SZIF 
ZO bylo seznámeno s moţnostmi podání ţádostí o dotace do 14. kola výzev SZIF. 
budova MŠ, cesty, veřejné prostranství  
 
Zodpovídá: starosta 
 
 
9.c Oprava plotu u bývalé školky 
Posoudit a navrhnout řešení osazení soch na plot, aby mohli pracovníci VPP opravit 
plot u bývalé školky. 
 
Zodpovídá: p. Šindelka Pavel, termín: do 7.11. 2011 
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9.d Ořez dřevin 
 
Keře a dřeviny zasahující do místní komunikace v obci je třeba po dohodě s majiteli 
ořezat a umoţnit tak bezproblémový průjezd aut. 
 
Zodpovídá: místostarosta, termín: do 15.11.2011 
 
 
10.Diskuse 
 
 
Usnesení a závěr 
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení z šestého zasedání ZO Ludíkov, 
poděkoval všem přítomným za účast a v 19:25 hod. ukončil schůzi. 
 
 
 
V Ludíkově 20. 10.  2011    
 
 
Přílohy: rozpočtové opatření č. 4 
  dohoda o poskytnutí příspěvku SOB 
 
 
                                                                                                                                                                                                            
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 : 27. 10. 2011 
 
Svěšeno :………………… 
 
 
 
 
 
 

Razítko obce 
 
 
 


