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Obec Ludíkov
Ludíkov 84
680 01 Boskovice
________________________________________________________

Zápis č. 2/2012
ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 15. 3. 2012 v 18:30 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.

Nepřítomni:
Omluveni: p. Pavel Šindelka
Hosté:
p. Jelínek R., p. Šindelková H., p. Ondroušek V.,
od 19:40 hod. p. Matušková B.

Program :

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

Zahájení
Kontrola úkolů z minula
Schválení rozpočtu obce Ludíkov na rok 2012
Pojištění majetku obce
Budova MŠ konečná fakturace, pronájem - smlouva
Různé - SZIF - Dotace, Lokalita Horky - nová výstavba
Diskuse
Usnesení a závěr

1. Zahájení
Starosta přivítal všechny přítomné na druhém zasedání ZO v roce 2012, konstatoval,
že jsou splněna všechna zákonem stanovená kritéria potřebná ke konání schůze a
tuto schůzi zahájil.
ZO navrhlo jako druhého ověřovatele zápisu, místo omluveného p. Pavla Šindelky
p. Tomáše Zedníka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov určuje na toto zasedání druhým ověřovatelem zápisu
p. Tomáše Zedníka na místo omluveného p. Pavla Šindelky.
Výsledek hlasování: Pro .......5....... Proti .......0......... Zdrželi se ........1........
Usnesení č. 1/2/2012 bylo schváleno.
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2. Kontrola úkolů z minula
územní plán obce, změna, nebo vypracování nového - úkol stále trvá
oprava houpaček na hřišti u kapličky oprava hotova
oprava odpočívadla u lesa, - úkol v řešení - dále trvá
3. Schválení rozpočtu obce Ludíkov na rok 2012
ZO byl předložen a projednán návrh rozpočtu obce Ludíkov na rok 2012, který je
nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č.1.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předloţený rozpočet obce Ludíkov na rok
2012
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 2/2/2012 bylo schváleno.

4. Pojištění majetku obce
Starosta předložil ZO vypracovanou poptávku na pojištění majetku obce Ludíkov,
kterou okomentovali zástupci firmy Broker Consulting p. Jelínek a p. Šindelková. Tato
studie vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku pojištění od ČPP. Pojistná smlouva je
nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č. 2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předloţenou pojistnou smlouvu na pojištění
majetku obce se společností ČPP a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 3/2/2012 bylo schváleno.

5. Budova MŠ konečná fakturace, pronájem - smlouva
Místostarosta předložil ZO znění smlouvy o pronájmu nebytových prostor s datem
zahájení pronájmu od 17.3.2012.Tato smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu,
příloha č. 3.
Dále bylo ZO seznámeno s konečnou fakturací, která by měla proběhnout do konce
měsíce dubna po odstranění všech nedodělků.
Byla také předložena cenová nabídka na instalaci zabezpečovacího systému v této
budově - do příštího zasedání vypracovat konkurenční nabídky na porovnání cen.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se .........0.......
Usnesení č. 4/2/2012 bylo schváleno.
6. Různé
Dotace SZIF- starosta přednesl ZO informace o projektu, a doplnění žádosti, dále se
diskutovalo o opravě čekárny a pomníku padlých. ZO upřednostňuje pokud to projekt
dovolí raději celkové zbudování nového pomníku, než náročnou rekonstrukci
stávajícího.
Dále byla ZO předložena ke schválení smlouva o dílo na projekt Obnovy veřejného
prostranství v obci Ludíkov. Tato smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha
č.4.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje předloţenou smlouvu o dílo a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 5/2/2012 bylo schváleno.
Jako další bod programu projednávalo ZO organizaci výběrového řízení na akci
Obnova veřejného prostranství v obci Ludíkov
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje vypsání výběrového řízení na akci Obnova
veřejného prostranství v obci Ludíkov do konce března 2012.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 6/2/2012 bylo schváleno.
Dále v tomto bodě bylo projednáno uzavření smluv o zajištění zadávacího řízení na
veřejnou zakázku a zajištění technického dozoru investora při realizaci stavby. Tyto
smlouvy jsou nedílnou součástí tohoto zápisu, příloha č.5.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov schvaluje smlouvu o zajištění zadávacího řízení na
veřejnou zakázku Obnova veřejného prostranství v obci Ludíkov a smlouvu na
zajištění technického dozoru investora při realizaci výše jmenované akce.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 7/2/2012 bylo schváleno.
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Dalším bodem programu bylo předložení informací ohledně lokality Horky - nová
zástavba, v tomto bodě byl také předložen návrh na odkup pozemku par. č. 353 v
k.ú. Ludíkov p. Novákové E. a p. Janíkovi D.
Zastupitelstvo obce Ludíkov bere na vědomí informace kolem nové zástavby
v lokalitě Horky a termín ústního jednání na 3. 4. 2012 ohledně vydání stavebního
povolení na výstavbu nového vodovodu, splaškové kanalizace a rekonstrukce
stávající ČOV Ludíkov, svolané odborem ŢP MěÚ Boskovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ludíkov zamítá odprodej pozemku par. č. 353v k.ú. Ludíkov.
Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti .......0......... Zdrželi se .......1.........
Usnesení č. 8/2/2012 bylo schváleno.

12.Diskuse
V diskusi zazněly otázky p. Trnečky ohledně možnosti umístění malých dětí do MŠ,
jelikož kapacita MŠ v Němčicích je pro příští školní rok naplněná. Zjistit situaci
v okolních obcích.
Zodpovídá:
Starosta, místostarosta
13.Usnesení a závěr
Starosta obce zopakoval všechna přijatá usnesení z druhého zasedání ZO Ludíkov
v letošním roce, poděkoval všem přítomným za účast a ve 20:55 hod. ukončil schůzi.
V Ludíkově 15. 3. 2012

Přílohy:

Návrh rozpočtu 2012, Pojistná smlouva ČPP, Nájemní smlouva,
Smlouva o dílo projekt Obnova veř. prostranství, Smlouva o zajištění
výběrového řízení a Smlouva o tech. dozoru při realizaci akce.

Zapsala: Mgr. Hana Veselá
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Zápis ověřili :

p. Jan Trnečka

………………………

p. Tomáš Zedník

………………………

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

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

Vyvěšeno : 22. 3. 2012
Svěšeno :………………

Razítko obce
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