U S N E S E N Í č. 3/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 6. 5. 2022

Zastupitelstvo obce:
Schvaluje ověřovatele zápisu:.F. Kunorzu a R. Dvorníka.
Schvaluje zapisovatele: p.Jindru Zábojníkovou
Schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schvaluje uzavření kupní smlouvy s žadatelem J.S. na odprodej obecních pozemků
v k.ú. Ludkovice: - parcela č.2619/7 o výměře 154 m2 za kupní cenu 100,- Kč za 1 m2.
-z parcely č.2619/1 část o výměře 140 m2 za kupní cenu 100,- Kč za 1 m2.
5. Schvaluje uzavření kupní smlouvy s žadatelem J.N. na odprodej části obecního pozemku
v Pradliskách, - část z parcely č. 32196/2 o výměře cca 142 m2 (bude upřesněno
geometrickým vyměřením) za kupní cenu 100,- Kč za 1 m2.
6. Schvaluje zveřejnění záměru obce na odprodej části obecního pozemku v k.ú. Ludkovice,
z parcely č. 2623/1 o výměře cca 56 m2 (bude upřesněno geometrickým vyměřením).
7. Schvaluje zveřejnění záměru obce na odprodej části obecního pozemku v k.ú. Ludkovice,
o výměře 58 m2 z parcely č. 2628/1.
8. Schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludkovice za účetní období
od 1.1.2021 - 31.12.2021 a výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Ludkovice za rok 2021 - zisk ve výši 8.648,17 Kč a jeho převod do rezervního fondu.
9. Schvaluje účetní závěrku obce Ludkovice za účetní období od 1.1.2021 - 31.12.2021
a výsledek hospodaření obce za rok 2021, - zisk ve výši 2, 124.707,66 Kč a jeho převod na
účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
10.Schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2021, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Ludkovice za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
obce - bez výhrad.
11.Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 na úpravu rozpočtu obce na rok 2022 takto:
Příjmy: + 152 tis.Kč, výdaje: + 30 tis.Kč, financování: - 122 tis.Kč.
Podrobný rozpis rozpočtových změn je uveden v bodu č. 8 zápisu z jednání ZO.
12. Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. OT-001030070492/003-MOEL s EG.D,
(obec „povinná“) na zřízení věcného břemene v obecním pozemku par.č.2587/3 ke zbudování
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nové kabelové přípojky k budoucí novostavbě RD.

…………………………..
Stanislav Bartoš, starosta

…………………………
Radek Mikel, místostarosta

