
U S N E S E N Í   č. 5/2022 
ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 2. 9. 2022 

 

Zastupitelstvo obce: 

 Schvaluje ověřovatele zápisu: Roberta Dvorníka a Mgr. Viktorii Janečkovou. 

 Schvaluje zapisovatele: Jindru Zábojníkovou. 

 Schvaluje program jednání zastupitelstva obce. 

 

 Schvaluje odprodej části obecního pozemku z parcely č. 754/21 ve výměře cca 114 m2  

na základě geometrického vyměření žadateli M. J., za kupní cenu 100,- Kč/m2 a uzavření kupní 

smlouvy.  

 

 Schvaluje odprodej části obecního pozemku z parcely č. 2626 ve výměře cca 243 m2  

na základě geometrického vyměření žadatelům I. K, L. J, Z. J., za kupní cenu 100,- Kč/m2  

a uzavření kupní smlouvy.  

 

 Schvaluje odprodej části obecního pozemku z parcely č. 2627/3 ve výměře cca 80 m2  

na základě geometrického vyměření žadateli Z. S., za kupní cenu 100,- Kč/m2 a uzavření kupní 

smlouvy.  

 

 Schvaluje bezplatné poskytnutí prostor kulturního zařízení obce pro konání 15. Bazárku dětského 

oblečení dne 8. 10. 2022. 

 

 Zamítá nabídku na prodej reklamní plochy umístěné na sociálním autě ve vlastnictví 

Charity Luhačovice. 

 

 Schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5 tis. Kč na vydání kníhy „Farnost Svatého Martina 

Pozlovice“ a uzavření Darovací smlouvy. 

 

  Schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole pro šk.rok 2022/2023, pro 

počet maximálně 28 dětí ve třídě MŠ. 

 

 Schvaluje navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Ludkovice o + 277 tis. Kč z důvodu velkého 

navýšení záloh na energie (plyn + elektřina).  

 

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 14  ke smlouvě o dílo č. 16/713/02/4O se zhotovitelem Technické 

služby Zlínsko, s.r.o.. Předmětem dodatku je nový ceník poskytovaných služeb.  

 

 Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022  k úpravám rozpočtu obce roku 2022 v objemu: 

Příjmy: + 210 tis. Kč, Výdaje: + 30 tis. Kč, Financování: - 180 tis. Kč. 

Podrobný rozpis rozpočtových změn je uveden v bodu č. 7 zápisu ze zastupitelstva. 

 

 Schvaluje navýšení příspěvku z rozpočtu obce na nákup stravenky pro zaměstnance OÚ ve výši 

42,- Kč na jednu stravenku. 

 

 

 

 

………………………      ……………………….. 

 podpis starosty      podpis místostarosty 

 
 

 


