Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Ludvíkovice č. ZO 2019-11-11
konaného dne 11. 11. 2019
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 1. 11. 2019 do 11. 11. 2019.
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
Omluveni: Lukáš Faják
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že při
zahájení zasedání je přítomno 14 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.
Přítomno 9 občanů.
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).
K zápisu ze zasedání č. ZO 2019-08-12 nebyly připomínky.
Ověřovateli zápisu jsou určeni: p. MUDr. Štěpán Hós a p. Pavel Kostohryz

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 zdržel (Hós, Kostohryz)

Schvalovaný program:
1. Zpráva starosty
2. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
3. Rozpočtové opatření č. 5/209
4. Rozpočet obce na rok 2020
5. Cena vodného a stočného pro rok 2020
6. Pracovní poměr zastupitele obce
7. Majetkové
- Zřízení věcného břemene a práva stavby p.č. 897/14 k. ú. Ludvíkovice
8. Návrhy a připomínky
Hlasování o programu: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Návrh programu byl přijat.

1. Zpráva starosty
Starosta informoval o opravách čtyř komunikací, práce probíhají.
Na příští rok jsme vyčlenili více peněz na opravu chodníků. Budeme řešit i zrušení dřevěných telefonních
sloupů.
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Opakovaně vyčleňujeme peníze na opravu opěrné zdi u silnice I/13. Zadání zakázky zatím brání přeložka
elektrického sloupu, kterou zadává ČEZ. Doufáme, že v příštím roce se nám podaří opravu opěrné zdi
zrealizovat.
Budeme muset měnit smlouvy s odběrateli pitné vody, a to na základě kontroly Ministerstva zemědělství, na
podnět občana.
Místostarostka informovala p. Jandovou ZO, že obecní pracovníci odvezli šrot u fotbalového hřiště.
Fotogalerie na webových stránkách se postupně doplňuje.
Ve čtvrtek proběhlo jednání s Technickými službami. Od 1.12.2019, pokud se podaří do té doby podepsat
smlouvu, budou mít naši občané možnost odvážet velkoobjemný odpad do sběrných dvorů v Děčíně. Pro
občany to bude bezplatná služba. Náklady ponese obec.
Obdrželi jsme dotaci na odpadové hospodářství. Z dotace se pořídila elektro tříkolka, nádoby na tříděný odpad,
duo nádoby na tříděný odpad a nádoby na bio odpad. Velká hnízda budou zrušena a po obci rozmístíme
klasické menší nádoby a duo nádoby na tříděný odpad, které se osvědčily na kopečku. O místech, kde budou
nádoby rozmístěné budou občané informováni.
2. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
Starosta – máme dost nízké poplatky za psy . Neustále řešíme problémy se zatoulanými psy. Navrhujeme
zvýšení sazby poplatku za kalendářní rok: za jednoho psa 200,-Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 500,-Kč. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,-Kč a za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,-Kč.
p. Zdobinská UR – obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích máme pouze dvě, a to Vyhlášku o místním
poplatku ze psů a Vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Vyhláška o odpadech se
měnit nemusí, nemáme v obci poplatek ale smluvní vztahy.
Starosta – změna vyhlášek je na základě novelizace příslušného zákona. Poplatek za užívání veřejného
prostranství se zvyšovat nebude.
p. Majerová ZO – novela zákona je z července 2017, nesouhlasí poznámky ve vyhlášce.
p. Zdobinská UR – je to novela zákona, která mění zákon o místních poplatcích od 1.1.2020. Metodika a vzor
jsou zveřejněny na stránkách ministerstva vnitra.
Starosta – návrhy vyhlášek jsou vytvořeny podle vzorů MV.
Usnesení č. ZO 2019-11-11/0060
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 O místním poplatku za
užívání veřejného prostranství a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 O místním poplatku ze psů.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

3. Rozpočtové opatření č. 5/2019
Závazné ukazatele se mění v příjmech o celkovou částku + 812 020,- Kč a ve výdajích o celkovou částku
812 020,- Kč.
Rekapitulace:
Příjmy – úprava daňových příjmů dle skutečnosti do 10/2019. Předpoklad přijetí pojistné náhrady za povodeň.
Výdaje – převody ve mzdách – les rozšíření o 1 zaměstnance na dobu určitou. Voda a kanalizace – rozpočítání
platů dle směrnice.
Posílení částky na odměny umělců. Částečně kryto vstupným v příjmech.
Posílení částky na opravy VO.
Snížení mzdových položek u technických služeb obce – převod na kanalizaci, vodu.
Výdaje spojené s opravami po lokální povodni.
Úprava výdajů na chod úřadu – přepočet mzdových prostředků na základě přesunů v rozpočtu VaK a KS.
Rozpočtové opatření řeší i převody mezi položkami v jednotlivých § rozpočtové skladby – v těchto případech
nedochází ke změně závazných ukazatelů.
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p. Zdobinská SR – do předkládané změny navrhuje doplnit posílení § 2310 pol 5151 pitná voda o 200 000,Kč, dle skutečnosti k 31.10. Z důvodu nízkých přítoků a poruch na řadu je větší spotřeba Hřenské vody, kterou
obec platí SČVaK.
Na krytí rozdílu P–V byla použita rozpočtová rezerva u § 2321.
p. Majerová – na RO jste projednávali ukončení smlouvy o dodávce pitné vody se společností SČVaK, čeho
se to týká?
Starosta – z kontroly z Ministerstva vnitra nám řekli, že máme smlouvu se společností SČVaK, která tak být
nemá. Chybná smlouva mezi dodavatelem a odběratelem byla zrušena. Obec má uzavřenu smlouvu o
předávání vody.
Usnesení č. ZO 2019-11-11/0061
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 závazné ukazatele se v příjmech i
výdajích mění o +812 020,- Kč.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

4. Rozpočet obce na rok 2020
Zastupitelstvu obce je předložen návrh rozpočtu na rok 2020 ke schválení, který je vyvěšen na úřední desce
od 24.10.2019, včetně připomínek došlých za dobu jeho zveřejnění.
Závaznými ukazateli jsou § (paragrafy) rozpočtové skladby – v předkládaném tisku jsou to většinou součtové
řádky označené „Celkem Par:“.
Je možné označit za závazný ukazatel i samostatnou položku (např. vybranou investici), pokud tento návrh
zastupitelstvo odhlasuje.
Starosta navrhl způsob hlasování o rozpočtu
Příjmy – o celku rozepsaném na třídu 1, 2, 3, 4
Výdaje – o celku rozepsaných na třídu 5 a 6
Financování – o celku.
Dále se hlasují pravidla – pravomoci k rozpočtovým změnám – viz přiložený návrh usnesení.
Rozpočet na rok 2020 je předkládán jako schodkový, krytí schodku je z prostředků z minulých let uložených
na bankovních účtech a bankovních účtech fondů.
Po roční uzávěrce na prvním zasedání v roce 2020 budeme řešit úpravu podle toho kolik peněz skutečně bude
na bankovních účtech a jaký bude zůstatek pokladny.
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu po jednotlivých § rozpočtové skladby, zvýraznil zásadní
výdaje pro rok 2020. Přítomným byl dán prostor pro jejich vyjádření.
p. Zdobinská SR – rozpočet je sestaven podle odhadu a bude v průběhu roku měněn. Zejména nevíme, kolik
peněz budeme mít k dispozici na bankovních účtech z předchozích let.
Rozprava k rozpočtu:
Příjmy – bez rozpravy
Výdaje:
p. Jandová ZO – náklady za plyn obecní úřad?
p. Zdobinská SR – v rozpočtu § 6171 jsou zálohy na plyn pro úřad a školku. Kotlem na úřadě vytápíme
ordinaci. MŠ má odečtový plynoměr, ordinace se rozpočítává podle podlahové plochy.
p. Majerová ZO – když jsou v projektu rozpočtovány česla samostírací, nebude pak potřeba obsluha.
Starosta – to ano, ale nová ČOV ještě není a nevíme, kdy bude dokončena
p. Majerová ZO – když bylo minulý rok a letos velké sucho, zkoušky na ČOV musely vycházet dobře, není
potřeba tolik investovat.
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Starosta – nemůžeme se spoléhat na to, že bude každý rok sucho a pokud je v kanalizaci méně dešťové vody,
splňujeme objem vypouštění, ale díky menšímu naředění nesplňujeme kvalitativní ukazatele. Navíc díky
velkému přívalovému dešti jsme zřejmě vypouštěné množství i tak překročili.
p. Šemíková OB – kdy se bude napojovat obec Kámen na ČOV?
Starosta – to závisí na tom, kdy oni dobudují svojí kanalizaci, zamítli jim dotaci, mají moc vysoké náklady.
Usnesení č. ZO 2019-11-11/0062
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje schodkový rozpočet Obce Ludvíkovice na rok 2020 a jeho závazné
ukazatele takto:
Zastupitelstvo obce stanovuje za závazný ukazatel – „PARAGRAFY“ rozpočtové skladby.
Před provedením rozpočtového opatření nesmí dojít k překročení závazného ukazatele ve výdajové části
rozpočtu. Mimo konsolidovaných převodů mezi bankovními účty a pokladnou. V rámci paragrafů se změny
na jednotlivých položkách výdajů povolují.
Rozpis schváleného rozpočtu podle §14 zák. č. 250/2000 Sb. do plného třídění podle rozpočtové skladby
provede hlavní účetní – správce rozpočtu.
Rekapitulace:
Třída 1 Daňové příjmy
Třída 2 Nedaňové příjmy
Třída 3 Kapitálové příjmy
Třida 4 Přijaté dotace a převody fondům
Celkové příjmy rozpočtu 2020 ve výši:

13 712 000,- Kč
3 954 367,- Kč
50 000,- Kč
860 000,- Kč
18 576 367,- Kč

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Třída 5 Běžné výdaje
Třída 6 Kapitálové výdaje
Celkové výdaje rozpočtu 2020 ve výši:

17 848 500,- Kč
14 727 867,- Kč
32 576 367,- Kč

Hlasování: 13 pro, 1 proti (Majerová), 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

K financování bude použito přebytku finančních prostředků na běžném účtu obce a účtech fondů z minulých
období. Součástí schváleného rozpočtu jsou rozpočty sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení a fondu
vodohospodářského majetku, vedené na samostatných bankovních účtech.
Financování ve výši:
Financování 2020 celkem:

14 000 000,- Kč
14 000 000,- Kč

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Usnesení č. ZO 2019-11-11/0063
Zastupitelstvo Obce Ludvíkovice určuje pravomoci k rozpočtovým opatřením – změně závazných ukazatelů
a změnám rozpisu rozpočtu 2020:

1) Zastupitelstvo obce Ludvíkovice stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, kompetenci rady obce k provádění rozpočtových opatření u závazných ukazatelů. Níže uvedené
body lze i kumulovat v jednom rozpočtovém opatření:
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a) Rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků v plné výši (navýšení příjmů i výdajů
rozpočtu), přičemž zapojené příjmy (např. dotace) nemusí být ve výdajích určeny na dotovanou akci
(většinou jsou výdaje, na které je následně čerpána dotace, rozpočtovány již před přijetím dotace).
b) Změny závazných ukazatelů do výše 500 000,- Kč včetně u jedné rozpočtové změny, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce – nezvyšuje se celkový rozpočet obce, přesouvají se
částky mezi závaznými ukazateli v rámci schváleného rozpočtu.
c) Změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění změn v průběhu roku 2020.
d) Změny v položkách 1122 a 5365 (účtování daně z příjmu za obec) vlivem zobrazení v rozpočtu daně z
příjmů právnických osob, kde je poplatníkem obec a zároveň i příjemcem sdílené daně v plné výši.
e) Upřesnění výše transferů dle schváleného SR a dle upřesnění dalších veřejných rozpočtů (kraje, SF, jedná
se např. o přesnou výši dotace na koruny).
f) Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů. Rozpočet se schvaluje na
výdajové i příjmové položky transferů nebo položky finančního vypořádání.
g) Upřesnění zatřídění příjmu nebo výdaje – opravy zápisů.
h) Navýšení rozpočtových příjmů dle skutečného plnění oproti položce 8115 nebo pol. 5901 nespecifikovaná
rezerva.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada obce samostatně provádět jen v případech:
a) Kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze,
výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady.
b) Úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
c) Rada obce, v období posledních měsíců kalendářního roku, v případech, kdy se jedná o finanční prostředky
z jiných rozpočtů (dotace, transfery, sdílené daně apod.), které je nutné v příjmech a výdajích rozpočtovat
podle skutečnosti.
Změny rozpisu rozpočtu tzn. přesuny položek v rámci schváleného ZU (paragrafu) je oprávněn provádět
správce rozpočtu.
Změny jsou předkládány radě a zastupitelstvu obce na vědomí na nejbližším zasedání.
2) Zastupitelstvo obce Ludvíkovice si vyhrazuje:
provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě obce.
Hlasování: 13 pro, 1 proti (Majerová), 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

5. Cena vodného a stočného pro rok 2020
Cena vodného a stočného v roce 2019 je 64,05 Kč včetně DPH. Cena bez DPH 55,66 Kč.
Starosta – navrhujeme nechat cenu, protože loni došlo k zvyšování, pokud se podaří zrealizovat vrt a
používat ho, mohlo by to znamenat nějakou úsporu.
p. Majerová ZO – už se ví, kolik se prodalo letos vody? V kalkulaci bylo něco dvakrát.
p. Zdobinská HU – odběry vychází většinou každý rok na stejno, odečty budou příští měsíc. Kalkulaci dělá
náš odborný správce Ing. Pacovský.
p. Zdobinská HU – v roce 2020 se počítá se snížením sazby DPH u vodného a stočného z 15 % na 10 %.
Dojde ke snížení celkové ceny pro odběratele.
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Usnesení č. ZO 2019-11-11/0064
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice stanovilo cenu vodného a stočného pro rok 2020 takto:
Vodné bez DPH 30,70 Kč/m3
Stočné bez DPH 24,96 Kč/m3
Celkem bez DPH 55,66 Kč/m3
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

6. Pracovně právní vztah mezi obcí a členem zastupitelstva
Obec má záměr zaměstnat pana Petra Střelku – zastupitele. Pro obec bude vykonávat manuální a technické
práce zejména na úseku odpadového hospodářství a ČOV.
Dle zákona o obcích je třeba, aby takový pracovně právní vztah schválilo zastupitelstvo.
Usnesení č. ZO 2019-11-11/0065
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice souhlasí se vznikem pracovně právního vztahu mezi obcí a členem
zastupitelstva p. Petrem Střelkou.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

9. Majetkové – Zřízení věcného břemene a práva stavby p.č. 897/14 k.ú. Ludvíkovice
Právo stavby na pozemku 897/14 v k.ú. Ludvíkovice pro ČEZ Distribuce a.s. (MK na konci obce směr
Folknáře – napojení parcely soukr. vlastníka na el.en.).
ČEZ prostřednictvím zmocněnce požádal o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno a současně na
právo stavby na pozemku p.č.897/14, z důvodu položení smyčky kabelu kNN, pro stavbu na pozemku
p.č.897/22. VB podléhá schválení rady, ale právo stavby musí být zveřejněno a podléhá rozhodnutí
zastupitelstva. Proto je vhodnější v případě kumulace obou nechat projednat v zastupitelstvu.
Zastupitelstvo na minulém zasedání bod odložilo a připomínky občanů projednalo s žadatelem.
V materiálu je vyjádření žadatele. Připomínky se netýkají pozemku obce, na který má být zřízeno věcné
břemeno a právo stavby.
p. Majerová ZO – v plánku stále není zakreslená dešťovka.
p. Zdobinská UR – omylem přiložila starý plánek, v novém už zakreslená je.
p. Majer OB – tam kde je zakreslena přípojka vede splašková i dešťová kanalizace.
Starosta – firma je na tuto skutečnost upozorněna, v případě, že naše vedení poškodí, musí ho opravit.
Usnesení č. ZO 2019-11-11/0066
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje právo stavby na p.p.č. 897/14 v k.ú. Ludvíkovice pro ČEZ
Distribuce a.s. včetně budoucího věcného břemene a ukládá starostovi podepsat Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4017561/002.
Zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce od 2.7.2019 do 18.7.2019
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

8. Návrhy a připomínky
- Starosta informoval o územním plánu. Obec oficiálně vyzvala odbor územního plánování k vyjádření
k prodlevám ve zpracování územního plánu. Podle vyjádření Ing. Singolové (MM Děčín zástupce
pořizovatele) dokončili kontrolu předložených grafických a textových částí návrhu. V současné době jsou pro
zhotovitele sumarizovány požadavky na úpravu obou dokumentací pro společné jednání s dotčenými orgány,
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obcí Ludvíkovicemi, sousedními obcemi, krajským úřadem i veřejností, které bude probíhat v souladu s § 50
stavebního zákona neprodleně pro zaslání upravených dokumentací. Termín zahájení společného jednání o
návrhu Územního plánu Ludvíkovice a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Ludvíkovice na udržitelný rozvoj
území je předpokládán v lednu 2020.
- p. Majerová ZO – kontrolovala nabídky na opravy komunikací a přistavení techniky je opravdu v každém
projektu zvlášť. V nabídce opravy komunikace nad OÚ je, že bagrovat se bude 41 cm a pak podle potřeby
ještě dalších 50 cm, tak aby na stavbě byl někdo, kdo to zkontroluje.
Starosta – už teď víme, že někde budou méněpráce a je určen technický dozor, který stavbu kontroluje.
p. Majerová ZO – na portále vhodné uveřejnění není možné nahlédnout na smlouvy, jsou dostupné jen pro
zadavatele.
Starosta – zkontroluje a zajistí, aby bylo přístupné pro všechny.
p. Týčová ZO – ráda by pozvala všechny přítomné zastupitele a občany na Rozsvěcení vánočního stromečku
a adventní koncerty.
- p. Střelka ZO – Na cestě k ČOV je i další mostek, který by byl potřeba opravit.
Starosta – možná by stačilo jen obnovit zábradlí, uvidíme, co navrhne projektant.
-p. Zdobinská – z částečně hrazené dotace z ÚK jsme vybavili náš stařičký obecní traktor novou čelní radlicí
a zadním sypačem. A z dotace na odpadové hospodářství z ÚK jsme pořídili elektrotříkolku, s kterou se bude
svážet tráva, odpad apod.
p. Laubeová OB – prosí o vyřešení problému na místní komunikaci k jejich domu. Z důvodu výstavby nových
domů, je zde větší frekvence aut a není vidět do zatáčky, není možné se vyhnout, musí se couvat do zatáčky a
do kopce. Navrhuje udělat nové funkční zrcadlo, kde by bylo vidět, že jedou auta naproti nebo např. čidlo,
které by upozornilo na auto v zatáčce. Zároveň navrhuje zlepšit zimní údržbu. Poukázala na špatné značení
dělících pruhů na státní silnici.
Starosta – zajde se na místo podívat a bude hledat řešení.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:25 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Zveřejněná informace o konání zasedání.
3) Materiály k jednotlivým bodům programu.
Zápis byl vyhotoven dne: 12. 11. 2019
Zapisovatel: Anna Jelínková

Starosta:
Mgr. Jiří Šturma

…………………….

……………………….

datum

podpis

Ověřovatel:
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……………………….

Pavel Kostohryz
datum

podpis

Ověřovatel:
MUDr. Štěpán Hós

……………………….
datum
podpis
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