
 

 

U S N E S E N Í   č. 2/2022 
ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 4. 3. 2022  

 

Zastupitelstvo obce: 

 

 Schvaluje ověřovatele zápisu p.Josefa Bernátka a p.Miroslava Gärtnera. 

 

 Schvaluje zapisovatele: p.Jindru Zábojníkovou. 

 

 Schvaluje program jednání zastupitelstva. 

 

 Schvaluje odprodej obecního pozemku p. č. 2617/3 v k. ú. Ludkovice o výměře cca 121 m2.  

žadateli Z. H. za kupní cenu 100,-Kč/ m2 a uzavření kupní smlouvy. 

 

 Schvaluje odprodej části obecního pozemku p. č. 2611/53 v k. ú. Ludkovice o výměře cca  

20 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým vyměřením) žadatelům V.Ž. a K. Ž., za kupní cenu 

100,-Kč/ m2 a uzavření kupní smlouvy. 

 

 Schvaluje zveřejnění záměru obce na odprodej obecního pozemku parc. č. 2619/7 v k. ú. 

Ludkovice o výměře 154 m2  a části obec. pozemku z par. č. 2619/1 o výměře cca 145 m2 

(bude upřesněno geometrickým vyměřením). Oba pozemky jsou bývalý vodní náhon.  

 

 Schvaluje zveřejnění záměru obce na odprodej části obecního pozemku z parc. č. 32196/2, v k. ú. 

Ludkovice, místní část Pradlisko o výměře cca 135 m2 (bude upřesněno GP). 

 

 Schvaluje bezplatný pronájem prostor v kulturním zařízení obce za účelem konání  

14. Bazárku dětského oblečení dne 2. 4. 2022. 

 

 Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č: ZLLDK. a Smlouvy o 

zřízení služebnosti č. ZLLDK s Vantage Towers s.r.o., kterou obec zřizuje na dobu neurčitou 

služebnost inženýrské sítě váznoucí na obecní nemovitosti, pro stavbu základnové stanice určené 

pro umístění a provoz zařízení pro přenos telefonního signálu.  

 

 Schvaluje přerušení provozu Mateřské školy a Školní družiny v době letních prázdnin 2022 

z organizačních a provozních důvodů:  MŠ bude uzavřena od 1. 7. - 21. 8. 2022, 

                                                               ŠD bude uzavřena  od 1. 7. - 31. 8. 2022. 

 

 Schvaluje rozpočtové opatření č.1/2022 pro úpravu schváleného rozpočtu na rok 2022.  

Rozpočtové změny budou provedeny pouze mezi jednotlivými kapitolami příjmové a výdajové 

části rozpočtu a neovlivní celkovou výši schváleného rozpočtu. Podrobný rozpis jednotlivých 

změn je uveden v zápisu z jednání zastupitelstva. 

 

 Schvaluje starostu obce S.Bartoše jako zástupce obce na valné hromadě společnosti Vodovody a 

kanalizace Zlín, a.s., která se bude konat 25. 4. 2022.  

 

 

 

 

 ………………………………..    ………………………………. 

  Stanislav Bartoš - starosta   Radek Mikel - místostarosta  
 


