USNESENÍ č. 9/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 10. 12. 2019.

Zastupitelstvo obce:

















Schvaluje ověřovatele zápisu: Radka Mikela a Josefa Nevařila.
Schvaluje zapisovatele zápisu: Jindru Zábojníkovou.
Schvaluje program jednání zastupitelstva.
Schvaluje odprodej části obecního pozemku o výměře 139 m2 z parcely č. 2617/3 v k. ú.
Ludkovice, za kupní cenu 100,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy.
Schvaluje zveřejnění záměru na odprodej části obecního pozemku z parcely č. 1808/1.
Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludkovice v roce 2020
Českému svazu včelařů, z.s., ZO Pozlovice ve výši 4 000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludkovice v roce 2020 spolku
Tělovýchovná jednota Ludkovice, ve výši 90 000,-. Kč a zároveň schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludkovice v roce 2020
Českému zahrádkářskému spolku Ludkovice ve výši 10 000,-. Kč a zároveň schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludkovice v roce 2020
Mysliveckému spolku Zálesí Ludkovice ve výši 49 000,-. Kč a zároveň schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky obce č.1/2019 o místním poplatku ze psů. Vyhláška
je zpracovaná v souladu s novelou zákona o místních poplatcích a nabývá účinnosti od 1. ledna
2020.
Schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky obce č.2/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Ludkovice. Byla zpracována v souladu s novelou zákona o místních
poplatcích a nabývá účinnosti od 1. ledna 2020.
Schvaluje odkup pozemků v k. ú. Ludkovice od vlastníka M. K. a uzavření kupní smlouvy na
pozemky:
- parcela č. 860/21 o výměře 59 m2 za kupní cenu 100,- Kč za 1 m2.
- parcela č. 2587/29 o výměře 28 m2 za kupní cenu 100,- Kč za 1 m2.
- parcela č. 2615/29 o výměře 211 m2 za kupní cenu 100,- Kč za 1 m2.
- parcela č. 2638/44 o výměře 166 m2 za kupní cenu 100,- Kč za 1 m2.
- parcela č. 346/15 o výměře 4608 m2 za kupní cenu 25,- Kč za 1 m2.
Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Ludkovice na roky 2021-2022.
Schvaluje závazné ukazatele rozpočtu a Rozpočet obce Ludkovice na rok 2020 jako schodkový,
ve výši: Příjmy: 11.388 tis. Kč, Výdaje: 13.677 tis. Kč, Financování: 2.289 tis. Kč.

………………………..
podpis starosty

…………………….
podpis místostarosta

