U S N E S E N Í č. 2/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 30. 4. 2021
Zastupitelstvo obce :




Schvaluje zapisovatele: Jindru Zábojníkovou.
Schvaluje ověřovatele zápisu: Roberta Dvorníka a Markétu Šůstkovou.
Schvaluje program jednání zastupitelstva obce.



Schvaluje prodej obecního pozemku - parcela č. 2140/12 v k. ú. Ludkovice,
o výměře 22 m2, za cenu 100,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy.



Schvaluje prodej části obecního pozemku - z parcely č. 2619/3 v k. ú. Ludkovice,
o výměře cca 152 m2 (dle GP) za cenu 100,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy.



Schvaluje:
- nákup částí pozemků z parcel č. 872/1 a č. 873 v k. ú. Ludkovice, o celkové výměře
cca 102 m2 (dle GP) za cenu 100,- Kč/m2
- nákup pozemku - parcela č. 2638/14 v k. ú. Ludkovice, o výměře 124 m2,
za cenu 100,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy na nákup pozemků.



Schvaluje zveřejnění záměru obce na odprodej části obec. pozemku z parcely č. 2619/3 v k.
ú. Ludkovice (bývalý vodní náhon), žadatelce Z.H..
Schvaluje zveřejnění záměru obce na odprodej části obec. pozemku z parcely č. 2619/3 v k.
ú. Ludkovice (bývalý vodní náhon), žadatelkám L.Š. a M.D..





Zamítá žádost Linky bezpečí, z. s.. o finanční příspěvek na podporu provozu.
Zamítá nabídku na výkup pozemku - parcely č. 2069 v k. ú. Ludkovice.



Schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludkovice za účetní období
od 1.1.2020 - 31.12.2020 a výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Ludkovice za rok 2020 - zisk ve výši 16.270,03 Kč a jeho převod do rezervního fondu.



Schvaluje účetní závěrku obce Ludkovice za účetní období od 1.1.2020 - 31.12.2020
a výsledek hospodaření obce za rok 2020, tj. zisk ve výši 2, 859.439,53 Kč a jeho převod na
účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.



Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Ludkovice za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
obce - bez výhrad.



Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 na úpravu rozpočtu obce na rok 2021. Rozpočtové
změny budou provedeny mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu a neovlivní celkovou výši
rozpočtu v příjmech ani ve výdajích.
Podrobný rozpis rozpočtových změn je uveden v bodu č. 8 zápisu z jednání zastupitelstva.



Pověřuje starostu zahájením úkonů pro výkup pozemků v k. ú. Ludkovice (Paseky) pro
převod místní komunikace do vlastnictví obce.

……………………………
podpis starosty

……………………….
podpis místostarosty

