Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Ludvíkovice (§ 95 zákona o obcích)

Zápis z ústavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ludvíkovice,
konaného dne 5. 11. 2018, od 17.30 hodin v kulturním domě.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Ludvíkovice (dále též jako ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 17.30. hodin
dosavadním starostou obce Mgr. Jiřím Šturmou (,,dále jako ,,předsedající").
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. l
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018,
žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. l zákona o obcích byla na úřední desce Obecního
úřadu Ludvíkovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 25.10.2018 do
5.11.2018. Současně byla zveřejněna na ..elektronické úřední desce".
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha l) konstatoval, že
přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu Členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, Že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích ,,Slibuji
věrnost České republice. slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v
zájmu obce Ludvíkovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a jmenovitě
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova ,,slibuji" a podpisem na
připraveném archu (příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib
s výhradou.
Zasedání bylo nahráváno pro potřebu vytvoření zápisu.
Přítomno 25 občanů.
Čleň 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).

Zapisovatelkou je určena paní Ivana Zdobinská
UrČení ověřovatelů
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Hanu Týčovou a p. Lucii Jandovou. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování: 15 pro. O proti. O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Ověřovatelé byli určeni
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Zápis z předcházejícího zasedání dne 24.9.2018 byl řádně ověřen a byl k nahlédnutí v kanceláři
Obecního úřadu obce Ludvíkovice. Mohu konstatovat, že proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky,
tímto se pokládá zápis za schválený.
Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající navrhl upravit program takto - zrušit bod zveřejněného programu č. 8 vzhledem k tomu,
že nabídka na veřejnou zakázku nedosahuje výše pro schvalování v zastupitelstvu obce. Zakázku
projedná rada obce na svém nejbližším jednání.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

Navržený program:

l) Volba starosty a místostarosty a členů rady
a) určení počtu místostarostů a členů rady
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona
o obcích)
C) určení způsobu volby starosty a místostarosty a členů rady
d) volba starosty
e) volba místostarosty
f) volba členů rady
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) zřízení výborů a určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
C) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
3) Zřízení kulturního výboru
a) zřízení výboru a určení počtu členů kulturního výboru
b) volba předsedy výboru
C) volba Členů výboru
4) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
5) Rozhodnutí o odměnách členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva obce.
6) Poskytnutí mimořádné odměny členům zastupitelstva. Za mimořádnou Činnost pro obec v oblasti
kultury - zřízení klubovny seniorů a vítání občánků.
7) Návrhy a připomínky občanů
Připomínky k programu:
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p. Majerová ZO - proč nebyla odměna projednána při zasedání minulého zastupitelstva. Vypadá to, že
se jedná o odměnu za volby.
Starosta - zastupitelstvo mělo jiné úkoly k projednání. Rozhodně se nejedná o odměnu za volby. To
bude jasné při projednání bodu programu i z navrhované částky.
Hlasování o programu: 15 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Program byl schválen

l) Volba starosty a místostarosty a členů rady

a) urČení poČtu místostarostů a Členů rady
Předsedající navrhl volit jednoho místostarostu a schválit pětičlennou radu, do které budou voleni 3
zastupitelé. Starosta a místostarosta je členem rady ze zákona. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Usnesení Č. ZO 2018-11-05/0001
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice stanovilo jednoho místostarostu počet členů radu na pět.
Hlasování: 15 pro, O proti. O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Předsedající navrhl, že všechny volené funkce na obci budou neuvolněné.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení Č. ZO 2018-11-05/0002
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice rozhodlo, že nebudou žádné dlouhodobě uvolněné funkce.
Hlasování: 14 pro, O proti, l zdržel (Jandová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

C) určení způsobu volby starosty a místostarosty a rady:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo .jinak. probíhá volba veřejně hlasováním.
Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Usnesení Č. ZO 2018-11-05/0003
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty a členů rady,
předsedů a členů výborů.
Hlasování: 15 pro, O proti, O zdržel
K hlasováni nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato
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d) volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Členka zastupitelstva p. Vyoralová navrhla zvolit do funkce starosty Mgr. jiřího Šturmu. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení Č. ZO 2018-11-05/0004
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice volí starostou Mgr. Jiřího Šturmu.
Hlasování: 14 pro, O proti, l zdržel (Šturma)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Zvolený starosta dále pokračoval ve vedení zasedání.
e) volba místostarosty:
starosta obce navrhuje do funkce místostarosty Ing. Zuzanu Vrbovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající nechal hlasovat o podaném návrhu.
Usnesení Č. ZO 2018-11-05/0005
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice volí místostarostkou Ing. Zuzanu Vrbovou.
Hlasováni: 13 pro, O proti, 2 zdržel (Mqjerová. Vrbová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

D volba členů rady
Starosta má zájem, aby rada pracovala ve stejném složení jako minulé volební období, navrhuje zvolit
za členy rady Mgr. Jindřicha Krupičku. Alenu Vyoralovou a Radka Haluzu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO 2018-11-05/0006
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice volí členy rady Mgr. Jindřicha Krupičku, Alenu Vyoralovu a Radka
Haluzu
Hlasování:l2 pro, O proti, 3 zdržel (Haluza, Jandová. Mqjerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) zřízení výborů a určení počtu jejich Členů
předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich
bude mít tři členy. jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO 2018-11-05/0007
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování: 15 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
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Usneseni bylo přijato

b) volba předsedy finanČního výboru
starosta navrhl na předsedu finančního výboru Ing. Dagmar Smutnou
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO 2018-11-05/0008
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice volí předsedou finančního výboru Ing. Dagmar Smutnou.
Hlasování: 15 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

C) volba předsedy kontrolního výboru
Starosta navrhl na předsedu kontrolního výboru MUDr. Štěpána Hóse.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
.
Usnesení č. ZO 2018-11-05/0009
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice volí předsedou kontrolního výboru MUDr. Štěpána Hóse.
Hlasování: 14 pro, O proti, l zdržel (Hós)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

d) volba členů finančního výboru
Starosta navrhl na funkci člena finančního výboru Janu Nohejlovou a Lucii Jandovou.
Paní Nohejlová z důvodu nemoci není v sále přítomna, ale v případě zvolení svou funkci přijímá.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení Č. ZO 2018-11-05/0010
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice volí členy finančního výboru paní Janu Nohejlovou a paní Lucii
Jandovou.
Hlasování: 14 pro, O proti, l zdržel (Jandová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

e) volba Členů kontrolního výboru
starosta navrhuje na funkci člena kontrolního výboru Pavla Kostohryze a Davida Fůrbachera
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO 2018-11-05/0011
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice volí členy kontrolního výboru pana Pavla Kostohryze a pana Davida
Fůrbachera.
Hlasování: 12 pro, O proti, 3 zdržel (Majerová, Kostohryz a Fůrbacher)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato
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3) Zřízení kulturního výboru

a) zřízení kulturního výboru a počet členů
Starosta navrhuje zřídit kulturní výbor, a to minimálně 5členný. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení Č. ZO 2018-11-05/0012
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice zřizuje kulturní výbor. Kulturní výbor bude mít 5 členů.
Hlasování: 15 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

b) volba předsedy výboru
starosta navrhuje zvolit předsedou kulturního výboru Hanu Týčovou.
Usnesení Č. ZO 2018-11-05/0013
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice volí předsedou kulturního výboru pani Hanu Týčovou.
Hlasování: 14 pro, O proti, l zdržel (Týčová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

C) volba Členů kulturního výboru
Starosta navrhl členy kulturního výboru. Romana Vácu, Petra Střelku, Lukáše Fajáka a Annu
Jelínkovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO 2018-11-05/0014
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice volí členy kulturního výboru pana Romana Vácu. pana Petra Střelku,
pana Lukáše Fajáka a slečnu Annu Jelínkovou.
Hlasování: 13 pro. O proti, 2 zdržel (Jandová, Fq,ják)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

4) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných Členů zastupitelstva
Starosta navrhuje poskytovat odměny v maximální výši podle nařízení vlády.
svůj návrh zdůvodnil vyšší odpovědností, náročností rozhodování, trestněprávní odpovědností
zastupitelů, ztrátou soukromí, dostupnost 24 hodin.
p. Majerová ZO - odměna místostarostky byla dosud 4 000,- KČ. Zda bude zvolená místostarostka
fungovat na úřadě jinak.
Starosta - o úkoly se s místostarostkou podělí. Ona bude i více k dosažení na úřadě.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
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Usnesení Č. ZO 2018-11-05/0015
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 128,'2000 Sb.
o obcích ve znění pozdějších předpisů, stanovuje měsíční odměnu (pro obce od 601 do 1000 obyvatel),
za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce ve funkci starosty, místostarosty, členů rady,
předsedů a členů kontrolního, finančního a kulturního výboru a zastupitelů bez další fúnkce v
maximální částce dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., (sloupec 5-10), ve znění pozdějších
předpisů. Odměny budou poskytovány od 6.11.2018.
Maximální částky v celých korunách budou poskytovány i v případě budoucí změny nařízení vlády
318/2017 Sb. a to ode dne jeho účinnosti.
Hlasování: 14 pro, O proti, l zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Starosta dále navrhl odhlasovat odměny při souběhu funkci a nástupu náhradníků, pokud by
v budoucnu nastal.
Usnesení č. ZO 2018-11-05/0016
a) Zastupitelstvo obce Ludvíkovice v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne ve výši schválené odměny pro nejvyšší funkci
b) V případč nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna
náležet ode dne zvolení do této funkce.
Hlasováni: 15 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

5) Rozhodnutí o odměnách Členů výborů, kteří nejsou Členy zastupitelstva obce.
Starosta navrhuje roční odměnu 4 000,- KČ.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO 2018-11-05/0017
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice stanoví, že členovi výboru, který není členem zastupitelstva obce,
bude poskytována odměna ve výši 4 000,- KČ hrubého ročně, jednorázově, vždy před koncem
kalendářního roku.
Hlasování: 15 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Po projednání všech bodů souvisejících s ustavujícím zasedáním následuje projednání pracovních bodů
programu:
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6) Poskytnutí mimořádné odměny členům zastupitelstva. Za mimořádnou činnost pro obec
v oblasti kultury.
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 5 500,- Kč. Zejména za
zřízení a bezvadný chod klubu seniorů a vítání občánků. Odměna podle § 76 může být ročně max.
2násobek tabulkové odměny za výkon funkce, Navrhuje oběma stejnou výši podle funkce předsedy
výboru.
Usnesení č. ZO 2018-11-05/0018
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 5 500,- KČ
p. Aleně Vyoralové mimořádnou odměnou ve výši 5 500,- KČ
Hlasování: 12 pro, l proti (Majerová), 2 zdržel (Týčová. Vyoralová)
K hlasováni nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

7) Návrhy a připomínky občanů
Starosta poděkoval všem přítomným za účast, i za účast ve volbách a informoval přítomné o současně
největších problémech v obci.
Silnice u školy - obec získala dotaci na asfalty, ale bohužel, pro obec pozdě, tehdejší zastupitel až při
výběru dodavatele upozornil na stáří a nevyhovující stav vodovodu pod komunikací. Realizace
vodovodu se protahuje, částečně je vina i na straně obce, neznali jsme hloubky uložení původního
vodovodu ani jeho skutečnou trasu, nevěděli jsme, co najdeme pod asfaltem. Někdy to vypadá, že
stavba stojí, ale může to být způsobeno technologickými lhůtami či z jiných objektivních důvodů.
p. Svačinová OB - o víkendu se do ulice nedostala záchranka.
Starosta - s firmou situaci řeší, za nedodržení termínu hrozí dodavateli sankce.
Oprava asfaltu v křižovatce - starosta nastínil problém, který řeší už několik měsíců s ŘSD. Porucha
na vodovodním řadu byla zaviněna činností firmy opravující propad vozovky. Od té doby se řeší kdo
zaplatí opravu asfaltového povrchu. Poslední závěr je ten, že komunikaci opraví ŘSD a následně se
bude řešit úhrada nákladů, a to právní cestou.
p. Týčová ZO - poděkovala všem, kteří nezištně pomáhají při kulturních a a sportovních akcích v obci.
p. Vyoralová ZO - popřála mladému vedení obce hodně úspěchů.
Ze strany občanů nebyly vzneseny žádné návrhy, dotazy ani připomínky.

Ukončeno v 18.15 hod.
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Přílohy zápisu:
l) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 6.11.2018
Zapisovatel: Ivana Zdobinská

Starosta
Mgr. jiří Šturma

q 4/. ĹO/Ĺ'
podpis

datum

Ověřovatel:
Hana Týčová

qv A p{Q
datum

Ověřovatel:
Lucie Jandová

'

podpis

q. 14 ,zuř
datum

j

podpis
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