
 

USNESENÍ č. 8/2022 

ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 13. 12. 2022. 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

1. Schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Ladislava Malaníka a Michala Nevařila.        

2. Schvaluje zapisovatele zápisu: Andreu Kosečkovou. 

3. Schvaluje program jednání zastupitelstva. 

 

4. Schvaluje odprodej obecního pozemku parc. č. 32197/3 o výměře 176 m2 panu P. Š. 

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

 

5. Schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č.760 k pozemku parc. č. 350/14 o výměře 985. m2. 

 

6. Schvaluje rozpočtové opatření č.6/2022 k úpravě rozpočtu roku 2022 v objemu: 

Příjmy: + 116.400 Kč, Výdaje: + 13.400 Kč, Financování: - 103.000 Kč. Podrobný zápis 

rozpočtových změn je uveden v bodu č. 4 zápisu z jednání zastupitelstva.   

 

7. Schvaluje rozpočet obce Ludkovice na rok 2023 a závazné ukazatele rozpočtu roku 2023. 

Rozpočet se schvaluje jako schodkový, v podobě: příjmy: 13.326 tis. Kč,  

výdaje: 14.702 tis. Kč, financování: +1.376 tis. Kč.  

 

8. Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludkovice v roce 2023  

Českému svazu včelařů, z.s., ZO Pozlovice ve výši 4 000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy. 

 

9. Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludkovice v roce 2023 spolku 

Tělovýchovná jednota Ludkovice, ve výši 90 000,-. Kč a zároveň schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy. 

 

10. Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludkovice v roce 2023  

Českému zahrádkářskému spolku Ludkovice ve výši 13 000,-. Kč a zároveň schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

 

11. Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludkovice v roce 2023  

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

veřejnoprávní smlouvy. 

 

12. Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludkovice v roce 2023  

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

 

 

13. Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludkovice v roce 2023  

spolku Leluja Provodov ve výši 9 000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy.  

 

14. Schvaluje výši příspěvku z rozpočtu obce na jednu stravenku pro zaměstnance obce. 

Příspěvek bude činit s platností od 1. 1. 2023 vždy 50 % hodnoty stravenky. 

                                                                                                                               

 

 

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

                 podpis starosty       podpis místostarosty 

 



 

 

 
 


