U S N E S E N Í č. 3/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 29. 5. 2020

Zastupitelstvo obce :
1. Schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Viktorii Janečkovou a p. Jitku Studenou.
2. Schvaluje zapisovatele: p. Jindru Zábojníkovou.
3. Schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
4. Schvaluje prodej části obecního pozemku z parcely č.2587/1 v k. ú. Ludkovice,
o výměře 204 m2 , dle geometrického plánu č. 642-5330/2019 za cenu 100,- Kč/m2
a uzavření kupní smlouvy.
5. Schvaluje zveřejnění záměru obce na odprodej části obecního pozemku z parcely
č. 2598 v k. ú. Ludkovice, na níž se částečně nachází plot a garáž žadatele.
6. Zamítá žádost Linky bezpečí, z. s.. o finanční příspěvek na podporu provozu.
7. Schvaluje účetní závěru příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludkovice za účetní období
od 1. 1. 2019 - 31. 12.2019.
8. Schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludkovice za rok 2019
ve výši 84.039,25 Kč a jeho rozdělení: - do rezervního fondu 64.039,25 Kč
- do fondu odměn 20.000,- Kč.
9. Schvaluje účetní závěrku obce Ludkovice za účetní období od 1. 1. 2019 - 31. 12.2019
a výsledek hospodaření obce za rok 2019 ve výši +1,387.343,40 Kč a jeho převod na účet
432-Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
10. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Ludkovice za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
obce - bez výhrad.
11. Schvaluje uzavření smlouvy s REMA Systém, a.s., na využití sběrného místa pro účely
zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 na úpravu rozpočtu obce na rok 2020. Jednotlivé
rozpočtové změny nenavýší celkový objem rozpočtu v příjmech ani ve výdajích, budou
realizovány převodem finančních prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami.
Podrobný rozpis rozpočtových změn je uveden v bodu č. 9 zápisu z jednání zastupitelstva.
13. Schvaluje navýšení nájemní ceny za pronájem společenského areálu pod přehradou pro
komerční účely na 8.000,-Kč za jednu akci - s platností od 1. července 2020.

……………………………
podpis starosty

……………………….
podpis místostarosty

