USNESENÍ č. 6/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 16. 11. 2021
Zastupitelstvo obce:


















Schvaluje ověřovatele zápisu: p. Filipa Kunorzu a p. Roberta Dvorníka
Schvaluje zapisovatele zápisu: p. Jindru Zábojníkovou.
Schvaluje program jednání zastupitelstva.
Schvaluje odprodej částí obecních pozemků, z parcel č.2587/4, 2638/37 a 2624/1 panu L.M.
o celkové výměře cca 487 m2 (bude upřesněno na základě geometrického plánu) za kupní cenu
100,- Kč/ m2 a uzavření kupní smlouvy.
Schvaluje odprodej části obecního pozemku ze st. par. č. 105 paní V.B. o výměře cca 55 m2,
(bude upřesněno na základě geometrického plánu) za kupní cenu 100,- Kč/m2 a uzavření kupní
smlouvy.
Schvaluje pronájem části obecního pozemku z parc. č. 1410/1 o výměře 100 m2
společnosti Vantage Towers s.r.o. k umístění a provozování stanice pro posílení signálu Vodafone
a uzavření nájemní smlouvy.
Schvaluje odprodej části obecního pozemku par. č. 2619/2 panu R.Š. o výměře cca 112 m2
(bude upřesněno na základě geometrického plánu) za kupní cenu 100,- Kč/ m2 a uzavření kupní
smlouvy.
Schvaluje uzavření Dodatku č.1 k pachtovní smlouvě se společností ZÁLESÍ agro a.s.
Luhačovice. Předmětem dodatku je doplnění obecního pozemku par.č. 346/15.
Schvaluje zveřejnění záměru na odprodej obecní parcely č. 163/28 o výměře 62 m2.
Schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky obce Ludkovice č. 1/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství, zpracovanou v souladu s novelou zákona o odpadech.
Vyhláška nabývá účinnosti od 1. ledna 2022.
Schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky obce Ludkovice č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství, zpracovanou v souladu s novelou zákona o odpadech.
Sazba poplatku činí 500,- Kč. Vyhláška nabývá účinnosti od 1. ledna 2022.
Schvaluje navýšení výše poplatku pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby,
které jsou zapojeny do obecního systému odpadového hospodářství na základě smlouvy.
Roční sazba úhrady činí 1.500,- Kč.
Schvaluje Návrh rozpočtu obce Ludkovice na rok 2022, který bude zveřejněný podle zákona č.
250/2000 Sb. předepsaným způsobem na úřední desce OÚ a současně formou umožňující dálkový
přístup na webových stránkách obce.
Schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období let 2023-2024, který bude
zveřejněný předepsaným způsobem, v souladu se zákonem č.250/2000 Sb..
Schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce r. 2021 panu R.Z. ve výši 100 tis. Kč na
odstranění následků požáru a opravu poškozeného domu.
Schvaluje rozpočtové opatření č.6/2021, jehož obsahem je převod nedočerpaných finančních
prostředků z kap.6171 do kap.4343 za účelem vyplacení schválené finanční dotace pro R.Z.
Schvaluje záměr obce na pronájem části obecního pozemku z par. č. 2627/3 na návsi,
za účelem umístění Z-BOXU Zásilkovny

………………………
Podpis starosty:

…………………….
Podpis místostarosty:

