
 

USNESENÍ č. 7/2021 

ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 10. 12. 2021. 

 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

 Schvaluje ověřovatele zápisu: Markétu Šůstkovou a Josefa Nevařila.       . 

 Schvaluje zapisovatele zápisu: Jindru Zábojníkovou. 

 Schvaluje program jednání zastupitelstva. 

 

 Schvaluje bezplatný pronájem části obecního pozemku na parcele č. 2627/3 v k.ú. Ludkovice pro 

umístění Z-BOXU Zásilkovny a uzavření nájemní smlouvy. 

 

 Schvaluje prodej obecního pozemku parcela č. 163/28 o výměře 62 m2 za kupní cenu  

100,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy.  

 

 Schvaluje zveřejnění záměru na odprodej obec. pozemku par. č. 163/31 o výměře 193 m2 . 

       

 Schvaluje zveřejnění záměru na odprodej obecního pozemku par. č. 2605 o výměře 404 m2. 

 

 Zamítá poskytnutí finančního příspěvku na základě žádosti od Andělé Stromu života p. s., pro 

mobilní hospic Stromu života na rok 2022. 

 

 Schvaluje zveřejnění záměru obce na odprodej části obecního pozemku z par. č. 2627/3 

o výměře cca 66 m2 za účelem majetkoprávního vyrovnání. 

 

 Ke změně č. 1 Územního plánu obce Ludkovice   

konstatuje ověření 
ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 1 Územního plánu Ludkovice 

není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s 

výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu 

 

rozhodlo 

v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o 

námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy   

  

vydává 
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 

stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 

formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu Ludkovice 

 

souhlasí 
v souladu s ust. § 10i  odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posouzení vlivů na životní prostředí a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů, se způsobem zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského 

úřadu Zlínského kraje k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí, jak je uvedeno v opatření 

obecné povahy č. 1/2021. 

 

 



 Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku 

projednávání přestupků s městem Luhačovice a pověřuje starostu jejím podpisem.   

       

 Schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Ludkovice na období let  

2022 - 2031.        

 

 Schvaluje Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Ludkovice na rok 2022  

      

 Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Ludkovice na roky 

2023-2024.   

                                    

 Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Ludkovice na období let 2023-2024. 

                                             

 Schvaluje rozpočet obce Ludkovice na rok 2022 a závazné ukazatele rozpočtu roku 2022. 

Rozpočet se schvaluje jako schodkový, v podobě: příjmy: +11.432 tis. Kč,  

výdaje: -15.673 tis. Kč, financování: + 4.241 tis. Kč.  

                                                                                                                               

 Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludkovice v roce 2022  

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 2022 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 2022  

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 2022  

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

veřejnoprávní smlouvy. 

 

 Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludkovice v roce 2022  

Charitě Luhačovice ve výši 30 000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy.  

 

 Schvaluje rozpočtové opatření č.7/2021 k úpravě ´příjmové části rozpočtu r.2021.  Rozpočtovým 

opatřením nedojde ke změně objemu rozpočtu. Jednotlivé rozpočtové změny jsou podrobně 

uvedeny v bodu č. 11 zápisu z jednání zastupitelstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                 podpis starosty       podpis místostarosta 

 

 

 

 



 
 

 

 


