Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Ludvíkovice č. ZO 2019-05-13
konaného dne 13. 05. 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. l
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Ludvíkovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní od 03. 05. 2019 do 13. 05. 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,
Lukáš Faják, Pavel Kostohryz, David Fiihrbacher, Petr Střelka, Ing. Dagmar Smutná
Omluveni: Mgr. Jindřich Krupička
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 sI. Annu Jelínkovou.
Zasedání bylo nahráváno pro potřebu vytvoření zápisu.
Přítomno 6 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). Hlj (hlavní účetní). SR (správce rozpočtu).

K zápisu ze zasedání č. ZO 2019-02-25 nebyly připomínky.
Ověřovateli zápisu jsou určeni: p. Roman Váca, p. Pavel Kostohryz
Hlasování: 14 pro. O proti. O zdržel

Návrh programu:
l. Zpráva starosty
2. Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2018
3. a) Rozpočtová opatření č. 2/2019 (schváleno radou obce)
b) Rozpočtové opatření č. 3/2019
4. Návrhy a připomínky
Hlasování o programu: 14 pro. O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Návrh programu byl přijat.

1. Zpráva starosty
- Informace o častých kontrolách na úřadě - od začátku nového volebního období se tu vystřídala spousta
kontrolních orgánů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro
místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství. Kontroly byly na podnět občanů obce a dopadly dobře, až na ÚOHS,
kde bohužel došlo k formálnímu pochybení, spočívajícím v pozdním zveřejnění požadovaných údajů.
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Starosta považuje za smutné, že jsou v obci občané, kteří vyvíjí obrovské úsilí, aby nalezli jakékoli formální
Rochybení, které následně hlásí příslušným institucím s cílem zajistit obci uložení sankce.
- Zádost o dotaci - je zažádáno o dotaci na opravu 4 místních komunikací. V případě komunikace 3c je potřeba
řešit zborcenou opěrnou zídku. Protože se v její blízkosti nacházejí sítě, bylo zadáno zpracování projektu na
její opravu. Zatím nebylo rozhodnuto, zda obec dotaci dostane.
- Duo nádoby - osvědčilo se nám zrušení ,,kontejnerového hnízda" na kopečku, z důvodu velkého hromadění
odpadu ,,u domečku" jsme se rozhodli, že duo nádoby zavedeme v celé obci, tato varianta bude pro občany
přístupnější, zůstanou jen kontejnery na sklo a kov. Nádoby jsou objednané, čekárně až nám je Technické
služby doručí.
p. Majerová ZO - budou duo nádoby u každého domu
starosta - jen na vyhrazených místech, občané budou informováni obvyklým způsobem.
- Opěrná zed' na 1/13 - ze strany ČEZU se objevily nějaké překážky, i kdyby se s opravou začalo letos, nedojde
letos k proplacení nákladů. Proto budou dnes projednána rozpočtová opatření, abychom část finančních
prostředků určených původně na opravu mohli investovat do jiných projektů.
Místostarostka - informovala zastupitele, že plot na dětském hřišti u fotbalové hřiště je opravený, nádoby na
posyp jsou koupené a budou nainstalovány k silnici na Folknáře a k autobusové zastávce u fotbalového hřiště.
K obchodu byl minulý týden přivezen kontejner na jedlé oleje. O kotlíkové dotace si může zažádat sám majitel
domu, z důvodu malého zájmu občanů jsme se rozhodli do projektu půjček ze strany obce nezapojit.

2. Závěrečný úČet obce a úČetní závěrka za rok 2018
Zastupitelstvu obce je předkládán závěrečný účet.
V roce 2018 bylo investováno zejména do zastřešení a stavebních úprav budovy prodejny Cp. 208. Za přispění
dotačních programů byla opravena další místní komunikace a bylo zaměstnáno několik občanů na veřejně
prospěšné práce. Tyto smlouvy v průběhu roku 2018 končily.
Bez dotací: Výměna vodovodního řadu v ulici u základní školy, výměna armatur ve vodojemu Nad Kolámou.
Nové vybavení třídy, vybavení notebooky. Výměna topení v jednom z bytů, oprava schodiště a chodby
v bytové části KD, chodníček k zastávce Požární zbrojnice.
I přes trvalé problémy s nedostatkem pitné vody z vlastních zdrojů v letním období, se podařilo udržet cenu,
kvalitu a zejména stále dodávky po celý rok. Cena se navyšuje až pro rok 2019.
Obnovujeme a doplňujeme techniku jak na úřadě, tak i v ,,technických službách".
Probíhají kulturní a sportovní akce pro všechny věkové kategorie. Sál kulturního domu a multifunkční hřiště
má pravidelné využití.
Majetkové záležitosti jsou řešeny v průběhu celého roku.
Stále probíhá dodatečné stavební řízení na vyměněný vodovod v Dolíku. Stále trvá i soudní spor ohledně
stavby ČOV.
Byly dokončeny projekty na Intenzifikaci ČOV a na rekonstrukci opěrné zdi na 1/13. Zadaná realizace stavby
vodovodu pro rodinné domky na 1656 - realizace proběhla v roce 2019.
Zásadní akce do příštích let vyžadují i projektovou přípravu - byly zahájeny projektové práce na
odkanalizování dešt'ových vod.
Do konce roku zůstaly i rozdělané nebo vůbec neotevřené akce. Některé už se odkládají i několik let, ale
bohužel nám v jejich uskutečnění brání někdy majetkoprávní, někdy finanční poměry.
Snažíme se zabezpečit dostatek finančních prostředků na velké investice, které nás čekají - Intenzifikace ČOV,
Rekonstrukce opěrné zdi. Zároveň připravujeme projekty, které je možné použít v dotačních titulech.
Veškeré výkazy a další materiály potřebné pro schválení závěrečného účtu a účetní závěrky jsou k dispozici
na webové stránce obce www.ou-ludvikovice.cz. nebo na obecním úřadu.
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Vyvěšeny na úřední desce obce od 20.3.2019 do 13.5.2019
Součástí závěrečného účtu je i zpráva o provedené inventarizaci majetku. Inventarizační komise navrhla
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku a vyřazení několika pohledávek - bylo schválenou radou
obce dne 13.2.2019.
V účetní evidenci je evidována jedna pohledávka za přesun kanalizační přípojky na sídlišti 22 RD. Bylo
zjištěno, že evidovaný dlužník parcelu nevlastní a nemáme žádné podklady k vymáhání. O vyřazení
pohledávky nad 20 tis. KČ musí rozhodnout zastupitelstvo obce,
Usnesení Č. ZO 2019-05-13/0045
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje vyřazení pohledávky ve výši 25 131,- KČ z evidence na
podrozvahovém účtu.
Hlasování: 13 pro, O proti, l zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Usnesení Č. ZO 2019-05-13/0046
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.
Hlasování: 13 pro. O proti. l zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

p. Majerová ZO - jaká je celková výše vyřazených pohledávek a jak byl financován chodníček u autobusové
zastávky.
p. Zdobinská HU - informace nemá k dispozici, poskytne dodatečně emailem.
ÚČetní závěrka:
Podkladem pro účetní závěrku jsou výkazy, které byly zveřejněny se závěrečným účtem za rok 2018.
Výsledek hospodaření obce za rok 2018 po zdanění: 3 289 706,13 KČ. Vyhodnocení je součástí závěrečného
účtu.
Usnesení č. ZO 2019-05-13/0047
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje účetní závěrku za rok 2018.
Hlasování: 13 pro. O proti, l zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

3. Rozpočtová opatření 2019
3 a) Rozpočtové opatření Č. 2/2019 (schváleno radou obce)
Toto rozpočtové opatření schválila rada obce dne 29. 4. 2019. Zastupitelstvu obce je předkládán na vědomí.
Závazné ukazatele se mění v příjmech a výdajích o celkovou Částku - 100 000,- KČ.
Jedná se o snížení odvodu daně z příjmu právnících osob za obec. Protože obec platí tuto daň sama sobě, o
stejnou částku se snižují i příjmy.
Dále rozpočtové opatření obsahuje ve výdajích přesuny v rámci § rozpočtové skladby.
Změna závazných ukazatelů ve výdajích:
§ 2212 silnice + 30 000,- KČ na pořízení nádob na zimní posyp
§ 2219 chodníky - 334 000,- KČ z rozpoČtu na opěrnou zed' (realizace asi 2020) na jiné výdaje a + 7 000,- kč
na odpadkové koše do zastávek.
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§
§
§
§
§

3392
3412
3421
6399
6409

kultura + 15 000,- KČ na oponu a stoly v KD
sportoviště + 200 000,- KČ na osvětlení multifunkčního hřiště
dětská hřiště + 41 000,- Kč výměna oplocení děts. hřiště u sportoviště
daně -100 000,- KČ daň z příjmu obce
+ l 000,- KČ posílení registračního poplatku SMO a + 40 000,- na pokutu ÚOHS

Přesun: § 3639 4 000,- KČ spotřeba pitné vody dílna za rok 2018.
Starosta - osvětlení multifunkčního hřiště bude zřízeno na podnět občanů, na podzim bývá brzy tma.
Usnesení Č. ZO 2019-05-13/0048
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2019 schválené radou obce dne
29. 4. 2019.
Hlasování: 12 pro. O proti. 2 zdržel (Majerov& Jandová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

3 b) RozpoČtové opatření Č. 3/2019

ZO je předkládáno rozpočtové opatření č. 3
Z technických důvodů nepředpokládáme dokončení stavby opěrné zdi na 1/13 do konce roku 2019. Nejdříve
musí ČEZ přemístit svoje vedení - což je zatím ve stádiu projektu, proto se stavba protáhne. Je tedy možné
alespoň část finančních prostředků určených na stavbu opěrky přesunout na jiné drobnější akce.
Změny v příjmech:
Par
'5392
5392
5613

Pol
UZ
příjmy upraút o Skutečnost Poznámka
2132
5000
20795 Kd pronájem sálu na soukr. akce
ž111
2000
2726 KD služby dle skutečnosti
ž324
240
234 přeplatek energie
4111 58348
29000
O mlby EP 2019
36240

Změny ve výdqjích:
Par
¶032
¶032
ž219
5412
5429
'5631
5631
'5631
'5632
4379
T117

Pol už
výdaje upraút o Skutečnost Poznámka
5021
30000
7200 brigáda v lese
5171
5000
124 oprava lesní techniky
'6121
-507760
O použití na krytí rozpočtové změny
5151
2000
3027 mda kabiny dle skutečnosti
F121
200000
o odpočinkový altán na lesním hřišti
5171
360000
97393 izolace wdeni, výměna lamp, seNs VO
5156
1000
157 VO PHM
E121
-100000
O Vo přesun na údržbu
F171
12000
9000 opravy na hřbitově
5222
5000
1500 Dar linka bezpečí
O wIby do EP bude rozděleno podle skutečných ýdajů
5021 58348
29000
36240

p. Majerová ZO - zda by se nemohl koupit altán v OBI.
Starosta - mohl. ale je tam potřeba altán, který nějakou dobu vydrŽí. Márne v úmyslu objednat altán z tvrdého
dřeva, který se na dané místo hodí a nebude působit rušivě.
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Rozpočtové opatření mění závazné ukazatele ve výdajích:
1032
2219
3412
3429
3631
3632
4379
6117

les + 35 000,- KČ
opěrka - 507 760,- KČ
sport + 2 000,- KČ
ostatní zájmová Činnost + 200 000,- KČ
VO + 261 000,- Kč
Hřbitov + 12 000,- Kč
sociální + 5 000,- KČ
volby EP +29 0ÓO,- KČ - rozpis na položky provede správce rozpočtu dle skutečných výdajů.

Usnesení Č. ZO 2019-05-13/0049
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 dle přílohy.
Navýšení příjmů o celkem: 36 240,- KČ
Navýšení výdajů o celkem: 36 240,- KČ
Financování navýšeno o celkem: O
Hlasování: 13 pro. l proti (Majerová). O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Schválenou rozpočtovou změnou dochází k úpravě rozpočtu u oprav veřejného osvětlení, kde firma, která
zajišt'uje pro obec běžné opravy veřejného osvětleni připravila rozsáhlejší úpravu VO do izolovaného vedeni,
aby se eliminovaly problémy s výpadky osvětlení při větrných dnech. Součástí je i výměna několika
nevyhovujících světel. Jedná se o údržbu nad rámec běžné smlouvy, i když v hodnotě která podle směrnice
podléhá rozhodnutí rady obce. Protože dle uvedené směrnice je třeba oslovit nejméně tři dodavatele, nebo
zveřejnit výzvu, žádáme zastupitelstvo o schválení, že tato zakázka na údržbu může být zadána přímo firmě
Vania s.r.o., která v obci zajišt'uje údržbu veřejného osvětlení, nebot' tato společnost zná technický stav a
strukturu VO v obci, v současnosti je spíše problém sehnat jakéhokoli dodavatele, který je schopen
z kapacitních důvodů zakázku realizovat a jedná se o zakázku malého rozsahu, jejíž cena je běžná v čase a
místě.
Starosta - oprava 5 úseků veřejného osvětlení je za 304 000 KČ s DPH.
Usnesení Č. ZO 2019-05-13/0050
ZO rozhodlo rozšířit celoroční objednávku pro rok 2019 na údržbu VO s firmou VAMA s.r.o.
ELEKTROMONTÁŽE o úpravu úseků VO Ludvíkovice do izolovaného vedení v rozsahu dle nabídek na
jednotlivé úseky.
Hlasování: 13 pro, O proti, l zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Starosta informoval zastupitele o schválené dotaci na pořízení techniky sloužící k údržbě komunikací
v zimním období - Dle rozhodnutí zastupitelstva Ústeckého kraje je pro obec schválena dotace na pořízení
techniky na úklid obce ve výši 100 000 kč. Ve výdajích máme již celou částku na techniku. Do příjmů můžeme
pořídit až po podpisu smlouvy s poskytovatelem.
8. Návrhy a připomínky obČanů

Starosta - zjistil, že je stále v obecním pozemku nelegálně uložena chránička na kabel, který přes tento obecní
pozemek vede k pozemku ve vlastnictví zastupitelky obce, paní
. 14. září 2018 se zastupitelstvo
obce usneslo, že obec nebude schvalovat žádost firmě JALINET o uložení a bude chtít projektovou
dokumentaci pro územní řízení a návrh budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a právu
stavby. Požádal pí.
o upřesnění, v jaké fázi se nachází legalizace uložení této chráničky.
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p.
- není tarn kabel, jen hadice. Zkusí znovu zaurgovat.
Starosta — navrhuje zastupitelstvu usnesením pověřit zastupitelku obce paní
aby zjistila
požadované informace, aby na dalším zasedání mohlo zastupitelstvo rozhodnout o případném odstranění
chráničky na náklady toho, kdo ji do obecního pozemku nelegálně uložil a tím obec poškodil a připravil ji o
příjem z věcného břemene.
Usnesení č. ZO 2019-05-13/0051
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice pověřuje pí.
zjištěním, v jaké fázi se nachází legalizace uložení
kabelové chráničky, a to nejpozději do dalšího zasedání zastupitelstva.
Hlasování: 13 pro. O proti, l zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

p. Jandová ZO - parkující červené auto u školy, blokuje rodičům místa. Stálo tarn i třeba celý týden.
Starosta - parkování bylo na žádost s tím, že majitel auta bude brzy ráno odjíždět, aby neblokoval parkovací
místo v době školy
p. Jelínková UR - celý týden během školy na místě určitě nestálo, každé ráno s ním majitel odjíždí do práce.
Starosta - dohodu majitele s obcí je potřeba dodržovat.
p. Jandová ZO - zda proběhne sekání v obci.
Starosta - sekat se už začalo, ale je doporučeno kvůli suchu nesekat na krátko.
p. Týčová ZO - suché stromy u hřbitova u lavičky.
Starosta - úřad zařídí revizi stromů.
p. Jandová ZO - zda si může před plot zavést Kačírek, ze strany obce se tarn stále nic neděje.
Starosta — zavezení kaCírku zajistí obec
p. HÓs ZO - nedodělaný betonový patník v silnici.
Starosta — prověří a zajistí opravu.
p. Jandová ZO - z jakého důvodu obec uzamkla WC v kabinách.
Starosta - toalety nebyly delší dobu uklizené, úklid provedla obec.
p. Jandová ZO - nepořádek byl po zednících, ona uklízí každý pátek.
Starosta - stav nemůže posoudit, WC neviděl.
p. Smutná ZO - kdy budou kompostéry.
Starosta — nemá informaci, situaci ověří.
p. HÓs ZO - zda je možnost zavětrování multifunkčního hřiště.
Starosta - obec prověří u dodavatelů.
p. Šemíková OB - v jaké fázi je územní plán.
Starosta - územní plán leží na Magistrátě v Děčíně.
Místostarosta - k veřejnému projednání by mělo dojít V červenci.
p. Šemíková OB - nejdříve by mělo dojít ke společnému jednání s jednotlivými orgány a poté k veřejnému
projednání.
p. Zdobinská UR - termín společného jednání zatím nemáme.
Starosta - termín veřejného projednání nám řekla odhadem Ing. Singolová na Magistrátě v Děčíně.
Starosta — měl jednání na pozemkovém úřadě, v souvislosti se zadržováním vody v krajině je možnost
pozemkových úprav.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30 hod.
Přílohy zápisu:
l) Prezenční listina.
2) Zveřejněná informace o konání zasedání.
3) Materiály k jednotlivým bodům programu.
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Zápis byl vyhotoven dne: 15.05.2019
Zapisovatel: Anna Jelínková

Místostarostka:
Ing. Zuzana Vrbová

M 5.
podpis

datum

Ověřovatel:
Roman Váca
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Ověřovatel:
Pavel Kostohryz

podpis
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