Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Ludvíkovice Č. ZO 2018-12-10
konaného dne 10. 12. 2018
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. l
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Ludvíkovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní od 30. 11. 2018 do 10. 12. 2018.
Současně byla zveřejněna na ,,elektronické úřední desce".
Přítomni zahájení: Mgr. jiří Šturina (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, Lukáš Faják, David Fiirbacher, Ing. Dagmar Smutná, Pavel Kostohryz.
Mgr. Jindřich Krupička so dostavil v 17.50 Hod.
Omluveni: --Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha l) 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 p. Ivanu Zdobinskou.
Zasedání bylo nahráváno pro potřebu vytvoření zápisu.
Přítomno 5 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 z ustavujícího zasecání č. ZO 2018-11-05
p. Majerová ZO - zda odměEy členů ZO neměly být uvedeny v částce v korunách
starosta - stanovisko Kontroly MV a auditu - pokud lze částky zjistit podle údajů v usnesení, nemusí být
uvedeno v korunách.
Ověřovateli zápisu jsou urČeni: p. Pavel Kostohryz a p. Petr Střelka
Hlasováni: 14 pro. O proti, O zdržel

Starosta navrhl změny v programu zasedání
Navrhuje zařadit na program jednání ,,Opravu povrchu po havárii vody v křižovatce na 1/13". Vyúčtování
opravy přišlo dnes.
Zařadit jako druhý bod jednání.
K návrhu nebyly připomínky
Schvalovaný program:
l. Zpráva starosty
2. Ludvíkovice 1/13 opra:'a povrchu po havárii vody
3. Veřejná zakázka ,,Rejíonstrukce vodovodního řadu na p.p.č. 718/1 a 700/7 v k.ů. Ludvíkovice" vícepráce
4. a) Rozpočtové opatření rozpočtu 2018 č. 8 schváleno radou obce
b) Rozpočtové opatření č. 9 a rozpočtová opatření do konce roku 2018
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5.
6.
7.
8.
9.

Rozpočet na rok 2019
Podání žádosti o dotace a spolufinancování
Cena vodného a stočného pro rok 2019
Napojení obce Kámen na kanalizaci a ČOV Ludvíkovice
Majetkové
a) Prodej pqzemku - část p.p.č. 683/5 o vým. 24 m2
b) Návrh LCR na směnu a odkoupení pozemků
10. Návrh na pořízení změny územního plánu na p.p.č. 1021/1
11. Zprávy z výborů
12. Návrhy a připomínky občanů
Hlasováni o programu: 13 pro. O proti, l zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Návrh programu byl přijat.

l. Zpráva starosty

Starosta informoval o kontrolách obce
Proběhla kontrola Specializovaného cenového úřadu na dodržování ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. o
cenách, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů při dodávkách pitné vody a odvádění
vod odpadních. Provedenou cenovou kontrolou nebylo zjištěno porušení ustanovení § 6 a 11 zákona o cenách
při dodávkách pitné vody v roce 2016 a 2017.
Dalším bylo metodické šetření ze strany MVČR zejména na veřejné zakázky, a to na podnět občana. Zde bylo
kontrolním orgánem konstatováno, že neshledal postup v rozporu se zákonem.
ZO byly předloženy obě zprávy a současně platná směrnice o veřejných zakázkách. Pokud bude mít někdo
návrh na úpravu lze ho předat radě obce.
Odeslali jsme ke kontrole na ÚHOZ vybrané veřejné zakázky. Zde je kontrola zaměřena na termíny zveřejnění
smluv, dodatků a dalších údajů o zakázkách. Lze očekávat pokutu, protože ne všechny termíny byly dodrženy.
2. Ludvíkovice silnice 1/13 oprava povrchu po havárii vody
V 17.50 hod se dostavil člen ZO Mgr. Jindřich Krupička

Přítomno 15 Členů ZO

Starosta seznámil zejména nové členy ZO s problémem kolem křižovatky, kdy po opravě propadu na konci
roku 2017 došlo k poruše na vodovodním řadu. Z důvodu nutné okamžité opravy jsme si výkop objednali u
firiny DOKOM final. Celkový stav v křižovatce řešíme po celý rok 2018 s řsd.
Firma požaduje 129 634,40 Kč. bez DPH.
p. Střelka ZO - kdo prováděl prvotní výspravu.
Starosta - V místě se propadl uzávěr vody. Opravu objednalo ŘSD u DOKOM, při opravě došlo k narušení
vodovodního řadu, následně začala voda vytékat. Pak obec objednala výkop. Propad způsobila voda
z vytékající dešt'ové kanalizace, o které ŘSD nevědělo. Došlo k podemletí vodovodu a jeho rozpojení.
V současné době se zpracovává dokumentace k řešení problémů s odvodněním v křižovatce. Obec by se mohla
podílet a svést do dešt'ové kanalizace vody od hřiště.
p. Majerová ZO - z jakého důvodu firma řeší stav až nyní, když havárie byla již v loňském roce.
Starosta - po celý rok se dohadujeme s ŘSD o míře zavinění a o podílu na opravě. Teď firina dokončila finální
úpravu. Obec by měla platit výkop a zádlažbu. ŘSD uhradí asfaltování.
p. Krupička ZO - opět nedokonalá výsprava - asfalt už se rozpadá.
p. Fůrbacher ZO - na silnici byly boule, jak je to řešeno.
Starosta - boule zmizely, ŘSD chystá PD na opravu křižovatky.
p. Privara OB - dát jako podmínku, že firma na obci nebude požadovat žádné další finance.
Starosta - je možné, že platbu bude vyžadovat ŘSD za asfalty. V tom případě budeme jednat i o soudním
sporu.
Starosta navrhuje, uhradit firině DOKOM FINAL s.r.o. částku dle soupisu prací, za opravu poruchy vodovodu
v silnici 1/13.
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Usnesení č. ZO 2018-12-10/0019
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice rozhodlo uhradit částku 129 634,40 KČ bez DPH firmě DOKOM FINAL
s.r.o. IČ: 25487230, za zemní práce při opravě havárie vodovodu na 1/13 křižovatka. Další případné nároky
budou předloženy ZO k projednání a rozhodnutí o dalším postupu.
Hlasování: 14 pro. l proti (Majerová), O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

3. Veřejná zakázka ,,Rekonstrukce vodovodního řadu na p.p.č. 718/1 a 700/7 v k.ú. Ludvíkovice" vícepráce
RO projednala se zástupci dodavatele více i méně práce stavby a doporučuje zastupitelstvu schválit
vícenáklady akce v celkové částce 80 437,- KČ bez DPH.
Zároveň byly dohodnuty sankce za nedodržení termínu ve výši 14 000,- KČ.
Starosta - nebylo možné na zásyp použít vytěžený materiál. Na části trasy byla nutná změna technologie výkop.
p. Střelka ZO - jak dopadly vzorky?
Starosta - vzorky byly odebrány při instalaci suchovodu, po přepojení na nový vodovod a teď běžné vzorky
obce. Nebyly závadné.
p. Majer OB - firma se o protlak v dolní části ulice ani nepokoušela. Akci sledoval.
Starosta - byl u toho, když nebylo možné z důvodu několika lomů protlačit vedené původní trubkou.
p. Majerová ZO - nedostala podklady, jaké více práce se na stavbě provedly.
Starosta - Asi došlo k chybě. Předložil podklady k nahlédnutí.
Usnesení Č. ZO 2018-12-10/0020
Zastupitelstvo obce schvaluje vícenáklady akce ,,Rekonstrukce vodovodního řadu na p.p.č. 718/1 a 700/7
v k.ú. Ludvíkovice" ve výši 80 437,- KČ a ukládá starostovi obce podepsat Dodatek č. l Smlouvy o dílo
uzavřené dne 14.9.2018 upravující cenu díla. Za nedodržení termínu dokončení akce bude uplatňována sankce
ve výši 14 000,- kč.
Hlasování: 14 pro, O proti, l zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usneseni bylo přijato

4. a) RozpoČtové opatření rozpočtu 2018 č. 8 schváleno radou obce

Rozpočtové opatření Č.8 je předkládáno zastupitelstvu obce na vědomí v souladu s usnesením o provádění
zrněn rozpočtu. Rozpočtové opatření schválila rada obce dne 15.10.2018.
Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se navyšují o částku: 30 000,- KČ.
Závazné ukazatele se mění takto:
Příjmy celkem: 30 000,- KČ
+ 30 000,- KČ skutečnost.

Pol 4111 dotace na volby ZO

výdaje celkem: 30 000,- KČ.
§ 2310 voda + 1 000,- KČ voda na telefony,
§ 2321 kanalizace - 90 034,- z investic na ČOV, použito na krytí rozdílu rozpočtu.
§ 3612 byty + 20 000,- KČ na opravy v bytech.
§ 3632 hřbitov + 10 000,- KČ na likvidaci odpadů na hřbitově.
§ 3725 separované odpady + 60 000,- KČ na odvoz tříděného odpadu.
§ 6112 zastupitelstvo - 12 000,- KČ přesun na soudní spory obce.
§ 6115 volby ZO + 29 034,- KČ volby do zastupitelstva.
§ 6171 úřad +12 000,- KČ soudní spory obce.
Součásti RO jsou i přesuny v rámci § rozpočtové sklady, kde nedochází ke změněn závazného
ukazatele. § 1032, §3399, 3412, 3639,3745.
Rozpis je v příloze.
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p. Majerová ZO - RO nedodržuje stanovená pravidla pro rozpočtové změny. Ke krytí používá i rozpočet na
investiční akci. Měla by se použít rozpočtová rezerva.
Starosta - není mu známo, že v tom je RO omezena. Je patrné, Že se v letošním roce rozpočet na intenzifikaci
ČOV nečerpá.
Usnesení č. ZO 2018-12-10/0021
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8, schválené radou obce dne 15.
10.2018 usnesením č. RO 66/2018/10/15-4.
Hlasování: 14 pro, O proti, l zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

b) Rozpočtové opatření č. 9 a rozpočtová opatření do konce roku 2018
Závazné ukazatele se mění v příjmech o celkovou částku + 107 226,- kč a ve výdajích o celkovou částku 107 226,- KČ
(viz příloha).
Rozpočtové opatření řeší i převody mezi položkami v jednotlivých § rozpočtové skladby - v těchto případech nedochází
ke změně závazných ukazatelů.
Rozpočtové opatření řeší posílení akce vodovod u školy. Posílení nákupu pitné vody z Hřenska, posílení kultury a
odpadového hospodářství.
Zastupitelstvu předloženy ke schváleni úpravy rozpočtu:
PŘÍJMY
Úroveň
Par
Pól
Org
záv.ukazatel
*0000
XXXX XXXX
*3392
XXXX XXXX
*3412
XXXX XXXX
*3632
XXXX XXXX
"3725
XXXX XXXX
*3745
XXXX XXXX
*6171
XXXX XXXX
"6310
XXXX XXXX
* PŘÍJMY - změna hlavních
závazných ukazatelů celkem

Rozpočet
před změnou
13 494 465,00
14 600,00
90 000,00
6 000,00
90 000,00
10 000,00
8 800,00
18 000,00
13 731 865,00
13 731 865,00

Změna

Rozpočet
před změnou
2 507 000,00
5 682 966,00
471 000,00
60 000,00
503 000,00
5 145,00

Změna

6
17
25
3
45
2
8
1
107
107

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
226,00
000,00
226,00
226,00

Rozpočet
Popis
po změně
13 500 465,00
31 600,00 zájmová činnost v kultuře
115 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce
9 000,00 Pohřebnictví
135 000,00 Využiváni a zneškodňování komunálních odpadů
12 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17 026,00 Činnost místní správy
19 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci
13 839 091,00
13 839 091,00

VÝDAJE
Úroveň
záv.ukazatel
*2310
*2321
*3399
*3721
*3722
*6115

Par

Pol

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

* VÝDAJE - změna hlavních
závazných ukazatelů celkem

Org

9 229 111,00
9 229 111,00

300
-217
8
15
2

000,00
718,00
000,00
000,00
000,00
-56,00

107 226,00
107 226,00

Rozpočet
Popis
po změně
2 807 000,00 Pitná voda
5 465 248,00 Odváděni a čištění odpadních vod a nakládání s
479 000,00 Ostatní záležitost kultury, cIrkví a sděl. prostředků
75 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
505 000,00 Sběr a svoz komunálnIch odpadů
5 089,00 Volby ZO
9 336 337,00
9 336 337,00

Usnesení č. ZO 2018-12-10/0022
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018
výdajích mění o + 107 226,- KČ.

závazné ukazatele se v příjmech i

Hlasování: 14 pro, O proti. l zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Protože bude do konce roku potřeba ještě dořešit další dotační tituly a upravit rozpočet, doporučujeme
zastupitelstvu na posledním zasedání zastupitelstva přijmout usnesení (postup dle stanoviska MF) k
předběžnému schválení rozpočtových zrněn (předběžnému přijetí rozpočtového opatření).
Zejména není známo, zda do konce roku dostaneme dotaci na MK u školy. Žádost o proplacení byla na
MMR předána, ale zda peníze na bankovní účet dojdou ještě v roce 2018 nevíme. Protože se jedná o dotační
titul muselo by dojít k úpravě rozpočtu v příjmech o -479 765,- kč.
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Usnesení Č. ZO 2018-12-10/0023
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje předběžně rozpočtové opatření Č.10 k rozpočtu za rok 2018 pro
operace, které vzniknou do 31.12.2018 bez určení konkrétní výše v KČ pro tyto rozpočtové změny:
·
·

přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů (dotace).
Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, předběžné opatření se
schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo položky finančního vypořádání.

·

výdaje k odvrácení škod. prevenci havárií. řešení havárií a živelních pohrom. výdaje ve stavu nouze,
výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje, kde můŽe dojít
ke škodám z důvodu časového prodlení.

·

Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případech přesunů příjmů
a výdajů.

·

Zvýšení příjmových položek proti položce 8115 nebo proti výdajové rezervě.

Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách k informování
zastupitelstva na prvním zasedání roku 2019.
Hlasování: 15 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

4. Rozpočet na rok 2019

Zastupitelstvu obce je předložen návrh rozpočtu na rok 2019 ke schválení, který je vyvěšen na úřední desce
od 23.11.2018, 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.
Návrh hlasování:
Příjmy - o celku.
výdaje postupně podle jednotlivých §.
Financování - o celku.
Dále se hlasují pravidla - pravomoci k rozpočtovým změnám - viz přiložený návrh usnesení.
Rozpočet na rok 2019 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 2019 budeme řešit úpravu podle toho kolik peněz skutečně bude
na bankovních účtech a jaký bude zůstatek pokladny.
Rozprava k rozpočtu:
Příjmy — bez rozpravy

výdaje
§ 2212 silnice
p. Zdobinská SR silnice na opravu MK 3c (na Folknářské straně).
jsou plánovány 3 nové komunikace v lokalitě 3 RD nad obecním úřadem, v lokalitě 22 RD a v lokalitě 3 nové
RD na konci obce.
Na opravu i investici bude podána žádost o dotaci.
V rozpočtu investic jsou částky podle projektových rozpočtů.
§ 2219 chodníky
"f
'
· ·
Starosta - v rozpočtu na chodníky je i investice opěrná zed' 1/13 (proti otbalovemu hřlŠtl).
p. Majer OB - zbytečná investice, vychýlení je minimální. Všichni zastupitelé jsou hloupí.
Starosta - zed' se vychyluje o 7 mm. V tělese chodníku je uložen plyn, který se bude muset přeložit.
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§ 2310 voda
Investice do nového vodovodního řadu na p.p.1656, rezerva vodohospodářského fondu. Nákup pitné vody
z Hřenska.
p. Majerová ZO - platy na vodu kolik je započítáno zaměstnanců
p. Zdobinská SR - obec má směrnici podle které se na platy do § vodné poměrem rozpočítávají všichni
zaměstnanci obce.
§ 2321 kanalizace a ČOV
Starosta - zásadním bodem rozpočtu je intenzifikace ČOV, která nesplňuje potřebné parametry. Čištění není
kvalitní, obsluha je jen mechanická. Do ČOV natéká velké množství dešt'ové vody. Podle uzavřené smlouvy
je v plánu napojení obce Kámen. Je vydáno stavební povolení. Bude podána žádost o dotaci.
p. Zdobinská SR v rozpočtu je jen část skutečných výdajů.na intenzifikaci ČOV. Bude upraveno v roce 2019.
p. Majerová ZO - byla na místě v 7,30 hod. ČOV si prohlédla, žádné kaly nevytékaly. Potok pod ČOV není
přístupný.
p. HÓs ZO - zlepšením technologie se omezí i zápach.
Starosta - při větších deštích se většina kanalizace vyplaví už před ČOV v lese, kde jsou oddělovače.
§ 3421 dětské akce
p. Majerová ZO - co znamenaní akce na klíč.
p. Týčová ZO - objednané programy pro děti nebo i dospělé ke Dni dětí, Mikuláš, MaSkami, ukončení léta
apod.
p. Střelka ZO - v příštím roce bude den dětí ve vlastní režii.
§ 3612 byty
,
.
,
p. Zdobinská SR - v opravách jsou opravy podlah v bytech čp.l, lnvestlce - zatepleni budovy Cp. 170 a PD
na nové byty v čp.208
p. Majerová ZO - v projektu na zastřešení nebyly byty?
Starosta - na byty v čp.208 byla zpracována pouze studie.
§ 3639 komunální služby
p. Majerová - vysoké náklady na topení a elektřinu a rozpočet na materiál
p. Zdobinská SR - v objektu je zastaralý kotel. výdaje jsou podle stanovených záloh. V materiálu např. drobné
nářadí, náhradní díly, pneumatiky.
§ 6171 činnost místní správy
p. Majerová ZO - servis programů stojí desetitisíce ročně.

§ 6330 převody vlastním fondům
' ' "'i
p. Majer - výdaje z rozpočtu do fondu rozvoje vodohospodář. majetku nesouhlasí se schválenymi pri my.
§ 5212 ochrana obyvatelstva - oprava na 5213 podle nové rozpočtové skladby
p. Zdobinská SR - dojde k opravě na § 5213 pro povinnou rozpočtovou rezervu.
§ 5512 Požární ochrana
p. Faják - zřízení obecní jednotky DH bude v průběhu roku 2019
p. Zdobinská SR - o příspěvek požádala obec Bynovec, která pro nás vykonává dohašování.
§ 6112 Zastupitelstvo
.
p. Majerová ZO - poukazuje na zvýšení výdajů na odměny členů ZO. V loňském rozpočtu byla částka 550 tis.
Kč.
Starosta - ZO schválilo vyplácení odměn ve výši, kterou umožňuje platné nařízení vlády.
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§ 6171 Úřad
p. Jandová ZO - poukazuje na náklady za plyn.
Starosta - nejde jen o topení na úřad, ale i MŠ a ordinaci.
p. Zdobinská SR - výdaje jsou plánovány podle stanovených záloh. MŠ má odečtový plynoměr, ordinace se
rozpočítává podle podlahové plochy. Vyúčtování vstupuje do příjmů.
Postup hlasování:
O příjmech hlasuje ZO jako o celku, výdaje jsou hlasovány podle jednotlivých závazných ukazatelů
(paragrafů).

Usnesení č. ZO 2018-12-10/0024
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje schodkový rozpočet Obce Ludvíkovice na rok 2019 a jeho závazné
ukazatele takto:
PŘÍJMY
PAR POL
0000 XXXX
1032 XXXX
2310 XXXX
2321 XXXX
3314 XXXX
3349 XXXX
3392 XXXX
3399 XXXX
3412 XXXX
3611 XXXX
3612 XXXX
3613 XXXX
3632 XXXX
3639 XXXX
3722 XXXX
3725 XXXX
3745 XXXX
6171 XXXX
6310 XXXX
6330 XXXX
6402 XXXX

ORG
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Název závazného ukazatele
Podpora ostatních produkčních činnosti
Pitná voda
Odváděni a čištění odpadních vod a nakládáni s kaly
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti sděbvacích prostředků
zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitost kultury, cIrkvi a sděl. prostředků
Sportovní zařízeni v majetku obce
Podpora individuální bytové výstavby
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komuná|ní služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využíváni a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Finanční vypořádáni minulých let

PŘÍJMY CELKEM

Kč
13 800 765,00
100 000,00
956 000,00
800 000,00
1 000,00
1 000,00
20 000,00
140 000,00
100 000,00
1 000,00
360 000,00
140 000,00
6000,00
100 000,00
400 000,00
120 000,00
10 000,00
1 000,00
10000,00
660 000,00
2491,00
17 729 256,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
Třída l: DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

13 095 000,00 Kč
3 264 491,00 Kč
50 000,00 Kč
1 319 765,00 Kč

Hlasování o celkových příjmech: 15 pro.

Hlasování o rozpočtu výdajů podle závazných ukazatelů - § rozpočtové skladby v korunách:
VÝDAJE
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PAR Název závazného ukazatele
1014 Ozdrav.hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinár, péči
1032 Podpora ostatních produkčních činnosti
1036 Správa v lesním hospodářství
1037 Celospdečenské funkce lesů
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310 Pitná voda
2321 Odváděni a čištěni odpadních vod a nakládání s kaly
3113 Základni školy
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3349 Ostatní záležitosti sdělovacich prostředků
3392 zájmová činnost v kultuře
3399 Ostatní záležitost kultury, cirkvi a sděl. Prostředků
3412 Sportovní zařízeni v majetku obce
3419 Ostatní sportovní činnost
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3611 Podpora individuálnI bytové výstavby
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářsNi
3631 veřejné osvětleni
3632 Pohřebnictví
3635 Uzemni plánováni
3639 Komunálni služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 Sběr a svoz kcmunálních odpadů
3725 Využíváni a zneškodňováni komunálních odpadů
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 Ochrana obyvatelstva
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 Zastupitelstva obci
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje z ňnančnich operací
6320 pojištěni funkčně nespeciňkované
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399 Ostatní Rnanční operace
6402 Finanční vypořádáni minulých let
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

Kč
10000,00
778 000, 00
160 000,00
30000,00
4 715 000,00
3 685 000,00
4 443 000,00
4 422 600,00
1 200 000,00
14 000,00
10000,00
17000,00
232 000,00
504 000,00
294 134,00
18 000,00
181 000,00
217 500,00
771 000,00
101 000,00
423 000,00
75000,00
60000,00
2 352 000,00
60 000,00
503 000,00
534 000,00
175 000,00
10 000,00
20 000,00
1 310 000,00
1 334 000,00
5000,00
80 000,00
660 000,00
350 000,00
1 022,00
19 000,00

VÝDAJE CELKEM
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

hlasování
15 pro
15 pro
15 pro
14 pro lx zdržel (Majerová)
14 pro lx zdržel (Majerová)
14 pro lx zdržel (Majerová)
14 pro lx zdržel (Majerová)
14 pro lx zdržel (Majerová)
15 pro
14 pro lx zdržel (Majerová
14 pro lx zdržel (Majerová)
15 pro
14 pro lx zdržel (Majerová
14 pro lx zdržel (Majerová)
15 pro
15 pro
15 pro
15 pro
13 pro 2x zdržel (Majerová, Vrbová)
14 pro lx zdržel (Majerová)
14 pro lx zdržel (Majerová)
14 pro lx zdržel (Majerová)
14 pro lx zdržel (Majerová)
14 pro lx proti (Majerová)
15 pro
15 pro
15 pro
14 pro lx zdržel (Majerová)
15 pro
15 pro
14 pro lx zdržel (Majerová)
14 pro lx zdržel (Majerová)
15 pro
15 pro
15 pro
14 pro lx zdržel (Majerová)
15 pro
15 pro

29 774 256,00 Kč

18 439 656,00 Kč
11 334 600,00 Kč

Všechny závazné ukazatele výdajů byly schváleny většinou hlasů.
FINANCOVÁNĹv Kč:
Pol. 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech 12 045 000 KČ z přebytku ňnančnich prostředků 2018 na bankovních účtech
BU obce:
10 000 000,00 KČ
Fond RB:
170 000,00 Kč
Soc. fond:
30 000,00 Kč
Fond VHM:
1 845 000,00 Kč
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

12 045 000,00 KČ

15 pro

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. V rámci paragrafů se změny na

jednotlivých položkách výdajů povolují.
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Rozpis schváleného rozpočtu podle §14 zák. 250/2000 Sb. do plného třídění podle rozpočtové skladby provede
hlavní účetní - správce rozpočtu.
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.
Pravomoci k rozpočtovým opatřením:
p. Majerová ZO - nesouhlasí s částkou 500 tis. KČ pro rozpočtová opatření svěřená radě obce.
p. Zdobinská SR - rozpoČtové opatření v takové výši vyuŽívá rada obce zcela výjimečně.
Usnesení Č. ZO 2018-12-10/0025
Zastupitelstvo Obce Ludvíkovice určuje pravomoci k rozpočtovým opatřením - změně závazných ukazatelů
a změnám rozpisu rozpočtu 2018:
1)ZO Ludvíkovice s t a n o v u j e 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:
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, 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 2019.
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 nespecifikované rezervě.
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 kal. roku a lednu roku násl., může upravovat rozpočet i v případě,
že se jedná finanční prostředky z rozpočtu státu (dotace, sdílené daně apod.). které je nutné v příjmech a
výdajích rozpočtovat podle skutečných příjmů - výdajů.
d) změny rozpisu rozpočtu (tzn. přesuny položek v rámci schváleného ZU (paragrafu) je oprávněn provádět
správce rozpočtu. Tyto změny jsou předkládány radě a zastupitelstvu obce na vědomí na nejbližším zasedání.

2)ZO Ludvíkovice si vyhrazuje
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provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě obce.
Hlasování: 14 pro. l proti (Majerová). O zdržel
K hlasováni nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

6. Dotace a spolufinancování

a) Do programu obnovy a rozvoje venkova MMR obec podává žádost o dotaci ,,Oprava místní komunikace
3c". Jedná se o komunikaci na Folknářské straně k Cp. 221. V rozpočtu obce je na opravy komunikací částka
1 500 000,- Kč.
Usnesení Č. ZO 2018-12-10/0026
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova
MMR na rok 2019 a potvrzuje, že v rozpočtu obce jsou zajištěny finanční prostředky na krytí spolufinancování
akce ,,Oprava místní komunikace 3c".
Hlasováni: 14 pro, O proti, l zdržel (Majerová)
K hlasováni nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

b) Na Ministerstvo zemědělství podává obec žádost o dotaci projektu ,,Ludvíkovice a Kámen - intenzifikace
ČOV" z Meze ČR. V rozpočtu obce 2019 je na Intenzifikaci COV částka 3 829 600,- KČ.
Usnesení č. ZO 2018-12-10/0027
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR na projekt
,,Ludvíkovice a Kámen - intenzifikace COV" a potvrzuje, Že v roápočtu obce jsou zajištěny finanční
prostředky na krytí spolufinancování akce ,,Ludvíkovice a Kámen - intenzifikace ČOV".
Hlasování: 14 pro, l proti (Majerová), O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

C) Do programu obnovy venkova Ústeckého kraje podává obec žádost o dotaci na ,,Výstavbu místních
komunikací SO 101 komunikace na p.p.č.1676/1, SO 102 komunikace na p.p.č.1574/4, SO 103 komunikace
na p.p.č.1656 v k.ú. Ludvíkovice.
Usnesení Č. ZO 2018-12-10/0028
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje podání žádosti do Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na
spolufinancování projektu
SO 101 Komunikace na p.p.č.l676/1,
SO 102 Komunikace na p.p.č.1574/4,
SO 103 Komunikace na p.p.č.1656 v k.ú. Ludvíkovice.
a potvrzuje, že v rozpočtu obce jsou zajištěny finanční prostředky na krytí spolufinancování akce
SO 101 Komunikace na p.p.č.1676/1,
SO 102 Komunikace na p.p.č.1574/4,
SO 103 Komunikace na p.p.č.1656 v k.ú. Ludvíkovice.
Hlasování: 14 pro. O proti. l zdržel (Majerová)
K hlasováni nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

7. Cena vodného a stoČného pro rok 2018

Cena V+S v roce 2018 byla 56,05 KČ včetně DPH. Cena bez DPH 48,74 KČ.
Skutečné náklady na provoz vodovodu a kanalizace v roce 2018 činí 72,51 KČ bez DPH.
Kalkulované náklady na rok 2019 je 71,23 KČ vC. DPH
V příloze kalkulace nákladů V+S - vypracoval
Schvalované navýšení by mělo být u ceny bez DPH, protože se předpokládá snížení sazby DPH na 10 %,
pokud schválí parlament.

p. Majerová ZO - vyšší je kalkulace stočného.
p. Zdobinská HU - u stočného jsou vyšší odpisy z majetku.
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p. Vrbová ZO - ceny ve městech se pohybují kolem 98 KČ.
p. Majer OB — jsou to ceny vodárenských společností, Malé obce provozují sami např. Huntířov má cenu
vodného 25 KČ /m3. On držel cenu v obci na 17,- KČ. Nevyužíval se vodovod z Hřenska.
p. Fiirbacher ZO - za tu dobu stoupl počet napojených domácností, suché období znamená nedostatek vody
z pramenišť'.
Starosta - některé prameniště musí být odstavena z důvodu zákalu. P.
je napojen přímo na přítok
z prameniště, proto ho neohrožuje nedostatek vody ve vodojemu. Což je na úkor ostatních občanů.
p.
- toto napojení provedl se souhlasem tehdejšího provozovatele SČVAK Děčín, tehdy chloroval na
prameništi.
Starosta požadoval vysvětlení, toho, že 5 nemovitostí bylo napojeno před vodojemem. p.
neodpověděl.
p. Týčová - letos i přes sucho byla dodávka vody zajištěna.
p. Privara OB - navrhuje postupné zvyšování ceny, tak aby se přiblížila skutečným nákladům.
p. Kunte OB se ptá, proč není připojen vrt
starosta — o převodu vrtu se s majitelem jedná, ale musí dodržet udržitelnost projektu. Po udání se instituce
bránily i zkušebnímu provozu.
Je navržena cena 64,- KČ vC, DPH.
p. Zdobinská HU -Parlament jedná o snížení DPH u vody za 10 %. Je možné, že bude celková cena ponížena.
Provede výpočet poměrem podle kalkulace.
Usnesení č. ZO 2018-12-10/0029
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice stanovilo cenu vodného a stočného pro rok 2019 na celkem 64,- KČ s DPH
15 %. Vyšší částka zvýšení ceny bude u stočného.
Hlasováni: 15 pro. O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

8. Napojení obce Kámen na kanalizaci a ČOV Ludvíkovice
Obec Kámen má připravenu stavbu kanalizace a na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy bez datování
o připojení obce Kámen na kanalizační řád a ČOV Ludvíkovice by se měla připojit na kanalizaci a ČOV
Ludvíkovice. UŽ při výstavbě Ludvíkovické kanalizace se Kámen podílel. Uhradila i část dokumentace firmě
Grif
Viz příloha.
Aby obec Kámen mohla podat žádost o dotaci na stavbu kanalizace, potřebuje od nás jako vlastníka ČOV a
kanalizační sítě s napojením. Bude připojeno cca 80 domů.
p. Majerová ZO - původní smlouvu chápe jako závazek obce Kámen, že se na čov připojí.
Starosta - každý může mít jiný názor. Pro naši obec nemusí být napojení dalších objektů nevýhodné. Obec
podává žádost o dotaci na intenzifikaci ČOV a dotace může být i 80 %.
Usnesení č. ZO 2018-12-10/0030
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice souhlasí s napojením obce Kámen na kanalizační řád a ČOV Ludvíkovice.
Podmínky smlouvy budou stanoveny dodatečně.
Hlasováni: 15 pro. O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

9. Majetkové
a) Prodej pozemku - Část p.p.Č. 683/5 o vým. 24 m2
Žádá pan
Jedná se o část lesního pozemku. Záměr žadatele je využít na parkování, zejména
v zimních měsících.
Záměr zveřejněn na úřední desce od 16.10.2018.
Rada obce nedoporučila prodej pozemku. Jedná se o lesní pozemek, není veřejným prostranstvím.
Navrhuje pozemek pronajmout
p.
(žadatel) využívají pozemek zejména v zimních měsících na parkování, kdyŽ není prohrnutá cesta.
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Usnesení Č. ZO 2018-12-10/0031
Zastupitelstvo obce zamítlo prodat část p.p.č. 683/5 les o výměře 24 m2 dle budoucího GP. Doporučuje řešit
formou pronájmu.
Hlasování: 15 pro, O proti. O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
['snesení bylo přijato

b) Návrh Lesů ČR na směnu a odkoupení pozemků

Jedná se o pozemky na trase vodovodu v dolíku, kde je třeba směnou vyřešit faktický stav vodního toku (dnes
na pozemku obce) a uloženého vodovodního řadu (dnes na pozemku Lesů).
Jedná se o směnu - obec nabízí pač. 412/2 85 m2, Lesy ČR 1696/4 130 m2 rozdíl 45 m2.
Problém je nutné vyřešit z důvodu nedokončené kolaudace stavby vodovodu.
Druhý případ je, že Lesy čr žádají o převod parcely 1695/2 190 m2 (vodní tok za ČOV. Z důvodu plánované
opravy toku) a obec má zájem o pěšinu od silnice na lesní hřiště p.p.č. 1491/8 o vým. 438 m2 (lesní pozemek),
rozdíl je 248 m2. Zejména z důvodu uložení budoucího odvodněni pozemků u KD. Celkem by obec doplatila
293 m2.
Lesy ale obci nabízejí i další pozemek - lesní plochu 1491/4 o vým.3 260 m2, který je pro ně nevyužitelná.
Jedná se o stráň za domy Cp. 4 a 228 směrem k lesnímu hřišti. chtějí obci nabídnout tento pozemek jako
součást směny a celková cena, kterou by obec za pozemky měla zaplatit je 130 040,- KČ, za celkem 293+3260=
3553 m2 tj. 36,60 kč za m2.
Lesní hospodář se ke kvalitě pozemku nevyjádřil nijak kladně, jsou zde staré přerostlé stromy, problematické
vytěžení i z hlediska přístupu k pozemku. Z hlediska polohy pozemku, by obce ucelila lesní plochy v této
lokalitě.
Rada obce nedoporučuje tento návrh Lesů schválit, obec o pozemek 1491/4 neprojevila žádný zájem.
ZO může mít na věc jiný názor.
Dnes nebude ZO rozhodovat o směně nebo odkoupení, protože nebyly splněny zákonné postupy - nebyl
zveřejněno. Je třeba jen vydat stanovisko k návrhu Lesů ČR a k dalšímu postupu obce.
Usnesení č. ZO 2018-12-10/0032
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice nemá zájem o odkoupení p.p.č. 1491/4 v k.ú. Ludvíkovice - lesní pozemek.
A ukládá starostovi dále jednat s Lesy ČR o směně pozemků 412/2 za 1696/4 a 1695/2 za 1491/8. I
s případným doplatkem ze strany obce.
Hlasováni: 15 pro, O proti, O zdržel
K hlasováni nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

10. Návrh na poříZení změny územního plánu na p.p.Č. 1021/1
Žádá pan
- zařazení plochy části p.p.č.1021/1 orná půda na výstavbu komunikace. V současném
územním plánu je pozemek částečně určen na výstavbu. Vybudování komunikace by umožnilo částečné
zjednosměmění komunikace ke hřbitovu.
p. Šemíková OB - jaká je koncepce obce z hlediska rozšíření výstavby? Je jasné, že záměr žadatele je
současnou parcelu rozdělit na plochu pro výstavbu.
Starosta - zpracovávaný návrh územního plánu nepředpokládá rozšiřovaní obce do dalších větších sídlištních
lokalit. Pouze dostavba v intravilánu obce.
Zastupitelé se shodli na tom, že ze žádosti není patrný záměr stavby RD, ale v tom případě komunikace nemá
smysl. Krajní pozemky určené k výstavě B15a a B15b jsou přístupny ze stávajících komunikací.
Usnesení č. ZO 2018-12-10/0033
Zastupitelstvo obce rozhodlo zamítnout zařazení návrhu do soupisu záměrů nového územního plánu
na změnu u pozemku p. č. 1021/1 v k.ú. Ludvíkovice, část pozemku z orné půdy na pozemek pro místní
komunikaci.
Hlasování: 15 pro, O proti, O zdržel
K hlasováni nebyly vzneseny námitky
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Usnesení bylo přijato

11. Zprávy z výborů
ZO byly předloženy dvě zprávy z kontrolního výboru - kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady.
p. Smutná ZO - nebyl zadáni znalecký posudek na kiosek, aby mohlo dojít k zařazení do majetku.
p. Střelka ZO - chybné datum u podpisu veřejnoprávní smlouvy.
KV doporučuje důsledně hlídat datování podpisů smluv a termíny jejich zveřejnění, pokud je podmínkou.
Usnesení Č. ZO 2018-12-10/0034
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice bere na vědomí zprávy kontrolního výboru za rok 2018. Doporučuje
starostovi a úředníkům obce důsledně kontrolovat datumy podpisů smluv a dalších listin, zajistit včasné
zveřejnění smluv a dodatků na portále pro uveřejnění veřejných zakázek.
Hlasováni: 15 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

12. Návrhy a připomínky občanů
Nebyly

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.40 hod.
Přílohy zápisu:
l) Prezenční listina.
2) Zveřejněná informace o konání zasedání.
3) Materiály k jednotlivým bodům programu.
Zápis byl vyhotoven dne: 12. 12. 2018
Zapisovatel: Ivana Zdobinská

Starosta:
Mgr. jiří Šturma

/žMf
datum

Ověřovatel:
Pavel Kostohryz

podpis

,A4 '1} ,U'/ř

0

datum

podpis

A'. m.ím

Ověřovatel:
Petr Střelka

datum

podpis
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