
USNESENÍ č. 7/2020 

ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 11. 12. 2020. 

 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

 Schvaluje ověřovatele zápisu: Jitku Studenou a Mgr.Viktorii Janečkovou. 

 Schvaluje zapisovatele zápisu: Jindru Zábojníkovou. 

 Schvaluje program jednání zastupitelstva. 

 Schvaluje žádost  od KRESTA RACING, s.r.o. a souhlasí s přechodnou úpravou provozu na 

pozemní komunikaci a omezení obecného užívání komunikace uzavírkou z důvodu testování 

sportovních vozidel na veřejně přístupné účelové komunikaci (od letiště přes Horní Dvůr, po 

státní silnici na Luhačovice) v termínu od 1. 3. 2021 - 12. 12. 2021, max. 2 dny v měsíci. 

 Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Luhačovice z rozpočtu obce  r. 2021  

ve výši 20.000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

 Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludkovice v roce 2021  

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 2021  

Tělovýchovné jednotě Ludkovice ve výši 90 000,-. Kč a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy. 

 Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludkovice v roce 2021  

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 2021  

Mysliveckému spolku Zálesí Ludkovice ve výši 49 000,-. Kč a zároveň schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy. 

 Schvaluje uzavření Smlouvy s E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene  

č.: OT-014330059737/002 ke stavbě „Ludkovice, Kocián,  kab. NN“ za jednorázovou náhradu ve 

výši 10 tis. Kč. 

 Schvaluje uzavření Smlouvy s E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene  

č.: OT-014330062734/002 ke stavbě „Ludkovice, Malaník, příp. NN“ za jednorázovou náhradu ve 

výši 1 tis. Kč. 

 Schvaluje závazné ukazatele rozpočtu roku 2021 a Rozpočet obce Ludkovice na rok 2021.  

Rozpočet se schvaluje jako schodkový, v objemu:  

             Příjmy +11.343 tis. Kč, Výdaje -13.907 tis. Kč, Financování + 2.564 tis. Kč. 

 Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 k úpravě schváleného rozpočtu obce na r. 2020. 

Tímto rozpočtovým opatřením nedojde k navýšení objemu příjmů ani výdajů, jedná se 

pouze o převody finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami schváleného 

rozpočtu. Podrobněji jsou rozpočtové změny rozepsány v bodu č. 7 zápisu z jednání 

zastupitelstva. 
 

 

 

 

 

 

             ………………………..       ……………………. 

                 podpis starosty       podpis místostarosta 

 


