Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Ludvíkovice č. ZO 2020-02-10
konaného dne 10. 02. 2020
Zasedání zastupitelstva obce Ludvíkovice (dále též jako „zastupitelstvo“) se konalo v základní
škole a bylo zahájeno v 17.30 hod.
Předsedající schůze – starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Ludvíkovice
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní od 31. 01. 2020 do 10. 02. 2020.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Přítomni zahájení: Mgr. Jiří Šturma (starosta), Ing. Zuzana Vrbová (místostarostka), Mgr.
Dana Majerová Ph.D., MUDr. Štěpán Hós, Radek Haluza, Roman Váca, Alena Vyoralová,
Hana Týčová, Lucie Jandová, Petr Střelka, David Fürbacher, Ing. Dagmar Smutná, Pavel
Kostohryz, Mgr. Jindřich Krupička, Lukáš Faják
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že při zahájení zasedání je přítomno 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu
15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatele pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce sl. Annu
Jelínkovou.
Zasedání bylo nahráváno pro potřebu vytvoření zápisu.
Přítomni 4 občané.
Člen zastupitelstva je v rozpravě označen jménem a zkratkou ZO.
Občan je v rozpravě označen jménem (pokud ho uvede) a zkratkou OB.
Zaměstnanci obce v rozpravě označeni jako UR (úřad), HU (hlavní účetní), SR (správce
rozpočtu).
Připomínky k minulému zápisu:
Připomínky k zápisu ze zasedání č. ZO 2019-11-11 poslala elektronicky p. Majerová. Jednalo
se především o gramatické chyby.
sl. Jelínková UR – chyby opraví.
Ověřovateli zápisu jsou určeni: p. Radek Haluza a p. Petr Střelka
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel (Haluza)
Schvalovaný program:
1. Zpráva starosty
2. Zadávací řízení zakázky na „Intenzifikaci ČOV Ludvíkovice“
3. Rozpočtové opatření č. 6–7/2019 – schválené radou obce
4. Rozpočtové opatření č. 1/2020
5. Měsíční odměny členů zastupitelstva
6. Mimořádné odměny členů zastupitelstva
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7. Majetkové
- Parcela p.č. 939/1 – Modrásková louka – žádost o odprodej/směnu
- Žádost o opravu MK J18
8. Zprávy o činnosti výborů 2019
9. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích – úprava
10. Návrhy a připomínky
Hlasování o programu: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Návrh programu byl přijat.
1. Zpráva starosty
Starosta informoval o zprávě z kontroly ÚOHS a o kontrole hospodaření obce za rok
2019 Krajským úřadem Ústeckého kraje. Kontrolu z ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže) jsme obstáli. Úřad vyhodnotil, že zadávací řízení a následné zveřejnění je bez výhrad.
Krajský úřad provedl audit hospodaření roku 2019, také bez výhrad.
Územní plán – p. Ing. Singolová (MM Děčín zástupce pořizovatele) poslala p. Ing. Řezníkovi
(projektant) podklady, které je potřeba doplnit nebo upravit.
Místostarostka informovala zastupitele a přítomné občany o rozmístění nádob na tříděný odpad
a o svozu jednotlivých nádob.
p. Smutná ZO – kdy se sváží pytle s tetrapaky a proč se vrátily velké nádoby k obchodu, když
se tam tvořil největší nepořádek.
Místostarostka – sváží se společně s plasty. Velké nádoby se vrátily z důvodu, že nestačily
malé a nejvíce se ozývali občané okolo obchodu.
p. Jandová ZO – jak se sváží kontejner s oblečením, je neustále plný.
Starosta – svoz urgujeme. Řešíme jiného odběratele.
Starosta – podle nové informace nám kompostéry předají v březnu.
2. Zadávací řízení zakázky na „Intenzifikace ČOV Ludvíkovice“
Zastupitelstvu jsou předloženy zadávací podmínky na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou
v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., „o zadání veřejných zakázek“ v platném znění –
zjednodušené podlimitní řízení „Ludvíkovice – intenzifikace ČOV pro 1500 EO“ a návrh
smlouvy o dílo.
Starosta – zastupitelstvo má rozhodnout o zveřejnění zakázky. Nebudeme diskutovat o potřebě
rekonstrukce ČOV. To už zastupitelstvo schválilo. Realizace bude zahájena jen v případě, že
dostaneme dotaci, pravděpodobnost je hodně vysoká.
Starosta zahájil diskuzi k tomuto bodu:
p. Majerová ZO – bude se realizovat od srpna letošního roku do října 2021, jak se bude řešit
čištění po dobu rekonstrukce, rok bude čistička mimo provoz?
Starosta – rok je jen předpokládaná doba, rekonstrukce bude probíhat v etapách, od toho bude
na stavbě dozor.
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p. Majerová ZO – Jak jsou čerpadla poruchová? Jak tato technologie funguje jinde? Kolik
čerpadel se musí za rok vyměnit? Kolik stojí čerpadlo? Jak se vše promítne do nákladů? Jaká
bude spotřeba el.energie?
Starosta – informace nebude zjišťovat a spotřeba el. energie je vypočtena v dokumentaci.
p. Majer OB – stávající čistírna dosahuje na odtoku parametrů 15–50 % průměrného
vypuštěného znečištění. Prší pár dní v roce. Nový projekt to řeší tak, že tu znečištěnou vodu
budou házet do potoka dál. Vůbec nevíte, o čem mluvíte. Česla vydrží neucpaná 12 hodin.
Starosta – voda obtéká čističku a je naředěná.
Starosta navrhl hlasovat o ukončení debaty
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel (Majerová)
Usnesení č. ZO 2020-02-10/0067
Zastupitelstvo obce rozhodlo zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku
„Ludvíkovice – intenzifikace ČOV pro 1500 EO“.
Hlasování: 14 pro, 1 proti (Majerová), 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato
3. Rozpočtové opatření č. 6-7/2019 – schválené radou obce
Rozpočtové opatření č. 6 schválila rada obce 9.12.2019.
Zachycovalo průtokovou dotaci pro ZŠ Ludvíkovice ve výši 414 289,- Kč.
Dotaci od ÚK na Podporu odpadového hospodářství ve výši 219 360,- Kč. Dotaci ale obec do
konce roku 2019 neobdržela. Bylo využito na nákup elektro tříkolky a nádob na tříděný odpad
ještě v roce 2019.
6.12. obec obdržela od ČIŽP 1 000 000,- Kč jako podíl z vybrané pokuty. Bylo zachyceno
v příjmech a do výdajů použito jako rezerva v životním prostředí. Prostředky by měly být
použity na ochranu životního prostředí.
Ve výdajích došlo k posílení §3392 Kulturní dům. Plánovaná výměna topení na sále (rok 2020)
se uskutečnila už v prosinci. Na krytí došlo ke snížení rozpočtu na § 2321
Svazku obcí Českého Švýcarska byla poskytnuta dotace na kompostéry§ 3725 176 000,- Kč
Ostatní jsou jen přesuny v rámci paragrafů. Nejde o změnu závazných ukazatelů.
Navýšení celkových příjmů i výdajů o 1 633 649,- Kč
Rozpočtové opatření č. 7. schválila rada obce 31.12.2019
§ 3392 Instalace nového topení v KD bylo celé zaplaceno ještě v roce 2019 +56 000,- Kč
Použito přebytku na § 3412 sport
§ 6409 chybná úhrada faktur (placeno 2x) vráceno 2020. Použito přebytku na §6171 úřad
Ostatní jsou jen přesuny v rámci §. Nejde o změnu závazných ukazatelů.
Navýšení celkových příjmů i výdajů o 0,- Kč
Usnesení č. ZO 2020-02-10/0068
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2019, schválené
radou obce dne 9.12.2019 a č. 7/2019 schválené radou obce dne 31.12.2019.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
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Usnesení bylo přijato
4. Rozpočtové opatření č. 1/2020
Rada obce schválila podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje.
Zastupitelstvo obce musí potvrdit, že rozpočet obce obsahuje finanční prostředky na
financování vlastního podílu dotovaných akcí.
Na oblast podpory č. 2 Chodníky a místní komunikace je v rozpočtu dostatečná částka.
Na oblast podpory č. 3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny,
nakládání s odpady. Cílem této oblasti podpory je zlepšení stavu zeleně v obcích do 1000
obyvatel. V rámci opatření bude podpořeno pořízení techniky na úklid veřejných prostranství
a údržbu zeleně.
Uvažujeme o zakoupení techniky na údržbu obce. Pokud žádost podáme, je třeba posílit
rozpočet v § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.
Navrhujeme následující rozpočtovou změnu č. 1/2020.
Příjmy + 164 310,- Kč dotace ÚK na odpadové hospodářství (výdaje roku 2019). Smlouva
podepsána, finanční prostředky obec obdrží až v letošním roce. A úprava výše dotace + 9 000,Kč na výkon státní správy dle skutečnosti.
Výdaje + 173 310,- Kč – rozpočtováno na zeleň pro případ využití dotace z POV ÚK na
techniku pro údržbu obce.
Usnesení č. ZO 2020-02-10/0069
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020. Navýšení příjmů a
výdajů rozpočtu o + 173 310,- Kč.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato
Usnesení č. ZO 2020-02-10/0070
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice bere na vědomí rozhodnutí rady obce o podání žádosti o
dotaci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 pro oblast podpory 2 a 3 a potvrzuje,
že v rozpočtu obce jsou zajištěny finanční prostředky na krytí spolufinancování akce.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato
5. Měsíční odměny členů zastupitelstva
V souvislosti se změnou nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstva a metodikou,
vydanou ministerstvem vnitra, je nutné schválit usnesením odměny neuvolněných členů ZO
v korunách. Na ustavujícím zasedání bylo odhlasováno poskytování při úpravě nařízení vlády
v plné výši.
Starosta – navrhuje toto usnesení revokovat a ponechat odměny v takové výši, jaké jsou.
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Místostarostka – navrhuje z důvodu velké odpovědnosti ponechat v plné výši, odpovědnost
zastupitelů je opravdu velká.
p. Šemíková OB – jaké jsou konkrétní částky.
p. Zdobinská HU – odměny jsou v hrubé výši: starosta 29 501,-Kč, místostarosta 26 551,-Kč,
člen rady 5 900,-Kč, předseda výboru 2 950,-Kč, člen výboru 2 458,-Kč a člen zastupitelstva
bez další funkce 1 475,-Kč.
p. Majerová ZO – je pro revokovat usnesení, peníze jsou to větší, než v minulém zastupitelstvu
a práci děláme všichni stejnou.
Usnesení č. ZO 2020-02-10/0071
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice rozhodlo revokovat své usnesení č. ZO 2018-11-05/0015,
v části týkající maximální částky odměny při změně právního předpisu a ponechat odměny
v současné hrubé výši schválené usnesením č. ZO 2018-11-05/0015 měsíčně: starosta 29 501,Kč, místostarosta 26 551,- Kč, člen rady 5 900,- Kč, předseda výboru 2 950,- Kč, člen výboru
2 458,- Kč a člen zastupitelstva bez další funkce 1 475,- Kč.
Hlasování: 13 pro, 2 proti (Vrbová, Krupička), 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato
6. Mimořádné odměny členů zastupitelstva
Starosta navrhuje využít § 76 zákona o obcích a odměnit dvě členky zastupitelstva obce za
mimořádnou činnost v oblasti kultury. p. Hanu Týčovou a p. Alenu Vyoralovou, obě ve výši
5 900,- Kč. Zejména za bezvadnou práci při kulturních akcích obce, provoz klubu seniorů,
vítání občánků. Odměna podle § 76 může být ročně max. 2násobek tabulkové odměny za
výkon funkce. Navrhuje oběma stejnou výši podle funkce předsedy výboru.
Starosta poděkoval p. Týčové a p. Vyoralové za skvělou práci.
Usnesení č. ZO 2020-02-10/0072
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice rozhodlo poskytnout mimořádnou odměnu podle § 76
zákona o obcích – za mimořádnou činnost v oblasti kultury:
p. Haně Týčové mimořádnou odměnou ve výši 5 900,- Kč
p. Aleně Vyoralové mimořádnou odměnou ve výši 5 900,- Kč.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 3 zdržel (Majerová, Týčová, Vyoralová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato
7. a) Majetkové – Parcela p.č. 939/1 – Modrásková louka – žádost o odprodej/směnu
Národní park požádal o odprodej pozemku p.č. 939/1 v k.ú. Ludvíkovice – modrásková louka,
případně nabízí směnu za pozemek – cesta od rybníka podle potoka dolů „ke škole“.
O část modráskového pozemku má zájem i majitelka sousední parcely, která by z obecního
pozemku měla zájem o pruh cca 3m šíře ke zřízení přístupu k pozemku p.č. 940/1, který
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vlastní. Obec by zároveň s žadatelkou vyřešila odkoupením pozemky pod chodníkem a
křížkem u domu čp 233 (dřevaři).
Starosta – máme záměr opravit chodníky u dřevařů a dolů po silnici I/13, ale část není ve
vlastnictví obce, proto by to obec s majitelkou vyřešila odkoupením pozemků.
p. Majerová ZO – Proč část pozemku, o který má žadatelka zájem není až do konce pozemku?
p. Zdobinská UR – v katastrální mapě v tomto místě končí pozemek a začíná asfalt. Naše
parcela zasahuje i kousek do asfaltu. Geodet by pak parcelu oddělil úplně přesně.
p. Majer OB – část navrhovaná ke změně je nejvíc podmáčena. Horní parcela je zasíťovaná,
když se párkrát vyseká krvavec, kvůli kterému je tam modrásek, bude se tam moct za pár let
stavět.
p. Hós ZO – když bude směna s NP za cestu, zda je to v budoucnu pro nás výhodné.
Starosta – cesta je dlouhodobě užívaná, vyplývá z toho nějaký právní titul užívání cesty, máme
v plánu využívat jako stezku. Jednal by s parkem o směně za rybník.
p. Smutná ZO – vyšla by vstříc Národnímu parku.
Usnesení č. ZO 2020-02-10/0073
Zastupitelstvo obce rozhodlo zveřejnit záměr rozdělení a prodeje – prodeje části – směny
pozemku p.č. 939/1 v k.ú. Ludvíkovice.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato
7. b) Žádost o opravu MK J18
Zastupitelstvu obce je předložena žádost několika občanů o opravu komunikace a realizaci
veřejného osvětlení.
V rozpočtu obce je v letošním roce na opravy komunikací vyčleněna částka 500 tis. Kč.
S opravou této komunikace v roce 2020 se nepočítá. Lokalita je přístupná po vyhovující
komunikaci z druhé strany a cesta, která je předmětem žádosti je málo využívaná. Její stav
není havarijní.
Obec v roce 2020 prioritně bude řešit havarijní stav opěrné zdi na I/13, ČOV a havarijní stav
frekventovaných chodníků.
Opravu této komunikace a vybudování veřejného osvětlení budeme zvažovat při sestavování
rozpočtu na rok 2021.
Starosta – cestu procházel, je zelená od mechu, jak se nepoužívá, jinak je v pořádku, cestu
v plánu opravovat nemá.
p. Majerová ZO – podali jsme žádost z důvodu, že soused má u vjezdu výmol, kam mi spadly
několikrát děti.
p. Hós ZO – několikrát cestu procházel. Žádal o opravu obslužné komunikace za hřištěm,
kterou využívá denně celá lokalita a nebylo mu vyhověno. Upřednostňoval by spíše udělat tuto
silnici.
p. Jandová ZO – souhlasí s p. Hósem.
p. Týčová ZO – navrhuje přednostně opravit cestu k domu čp.
. Malé výmoly by se daly
řešit infrasetem.
p. Majer OB – parcela, kde se pořádá dřevosochání je v územním plánu vedena na zástavbu.
Upozorňuje, že dešťová a splašková kanalizace končí u pana Hóse. Není dobré dělat silnici
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s půlmetrovým kufrem, když není dodělaná kanalizace. K legalizaci cesty – cestu zaměříte a
požádáte stavební úřad, aby byla vedena v katastru jako cesta.
Starosta – je pro to, aby se na parcele za hřištěm v budoucnu nestavělo. Jak máme cestu
legalizovat víme.
Usnesení č. ZO 2020-02-10/0074
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice bere na vědomí žádost. Oprava komunikace J18 a
vybudování veřejného osvětlení podle MK J19 nebude v roce 2020 realizováno.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato
8. Zprávy o činnosti výborů 2019
Zastupitelstvu obce předkládáme zprávy finančního a kontrolního výboru.
p. Vyoralová ZO – přednesla zápis za kulturní výbor.
Usnesení č. ZO 2020-02-10/0075
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice bere na vědomí zprávy finančního, kontrolního a kulturního
výboru za rok 2019.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato
9. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích – úprava
Územní odbor ministerstva vnitra ČR prověřil schválené obecně závazné vyhlášky č. 1 a 2/
2019 a doporučil obci upravit jejich znění dle nového vzoru.
Přijetím vyhlášky rovnou dojde k zrušení té původní.
Usnesení č. ZO 2020-02-10/0076
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice se na svém zasedání dne 10. února 2020 usneslo vydat
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku ze psů.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato
Usnesení č. ZO 2020-02-10/0077
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice se na svém zasedání dne 10. února 2020 usneslo vydat
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
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předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato
10. Návrhy a připomínky
p. Kostohryz ZO – poděkoval za umístění nádob na směsný odpad v lokalitě Folknáře.
p. Hós – navrhuje stání s nádobami upravit. Např. použít zatravňovací dlažbu.
Místostarostka – bude se na tom postupně pracovat.
p. Šemíková OB – prosí o přemístění nádob naproti jejich domu ve výhybu. Popelnice už asi
15x změnily místo, protože neustále ve výhybu někdo parkuje.
Místostarostka – občany kontaktovala, aby ve výhybu neparkovali. Výhybna je na soukromém
pozemku.
Nádoby přemístíme na jiné místo.
p. Majer OB – sítě v lokalitě pod hřbitovem nejsou ještě v majetku obce?
Místostarostka – o převodu sítí jedná s majitelem.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Zveřejněná informace o konání zasedání.
3) Materiály k jednotlivým bodům programu.
Zápis byl vyhotoven dne: 12. 02. 2020
Zapisovatel: Anna Jelínková

Starosta:
Mgr. Jiří Šturma
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Ověřovatel:
Radek Haluza

Ověřovatel:
Petr Střelka
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podpis
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