Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Ludvíkovice č. ZO 2020-05-07
konaného dne 07. 05. 2020
Zasedání zastupitelstva obce Ludvíkovice (dále též jako „zastupitelstvo“) se konalo
v kulturním domě a bylo zahájeno v 18.00 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 29. 04. 2020 do
07. 05. 2020.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Přítomni zahájení: Mgr. Jiří Šturma (starosta), Ing. Zuzana Vrbová (místostarostka),
Mgr. Dana Majerová Ph.D., MUDr. Štěpán Hós, Radek Haluza, Roman Váca, Alena
Vyoralová, Hana Týčová, Lucie Jandová, Petr Střelka, Ing. Dagmar Smutná, Mgr.
Jindřich Krupička, Lukáš Faják
Omluveni: David Fürbacher, Pavel Kostohryz.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že při zahájení zasedání je přítomno 13 členů zastupitelstva (z
celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatele pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
Ivanu Zdobinskou.
Zasedání bylo nahráváno pro potřebu vytvoření zápisu. Probíhalo za přísnějších
hygienických opatření
Přítomni 2 občané.
Člen zastupitelstva je v rozpravě označen jménem a zkratkou ZO.
Občan je v rozpravě označen jménem (pokud ho uvede) a zkratkou OB.
Zaměstnanci obce v rozpravě označeni jako UR (úřad), HU (hlavní účetní), SR
(správce rozpočtu).
Připomínky k minulému zápisu:
Připomínky k zápisu ze zasedání č. ZO 2020-02-10 nebyly.
Ověřovateli zápisu jsou určeni: p. Radek Haluza a p. Hana Týčová
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel (Haluza)

Starosta s ohledem na stále trvající krizový stav požádal zastupitele o co největší
zkrácení a věcnost jejich příspěvků do diskuse k jednotlivým tématům.
Schvalovaný program:
1. Zpráva starosty
2. Veřejná zakázka „Intenzifikace ČOV Ludvíkovice“
3. Veřejná zakázka „Stavební úpravy objektu č.p.170“
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Veřejná zakázka „Ludvíkovice silnice I/13 – sanace opěrné zdi“
Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2020 – schválené radou obce
Rozpočtové opatření č. 4/2020
Pila Ludvíkovice s.r.o. v likvidaci – konečná zpráva
Návrhy a připomínky

Hlasování o programu: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Návrh programu byl přijat.

1. Zpráva starosty
Starosta poděkoval všem, kdo se podíleli na pomoci obci v krizovém období.
Informoval o situaci kolem územního plánu – zatím není žádná změna. Na pozemcích
za fotbalovým hřištěm je zaznamenán výskyt modráska. Svazek obcí Českého
Švýcarska dokončil dotační akci na kompostéry a ty byly rozdány dle objednávek.
Máme ještě rezervu a je možné, aby se občané přihlásili.
Místostarostka – zaměřila se na odpady. Byl přijat nový zaměstnanec, jsou postupně
řešeny jednotlivé lokality. Obci rostou výdaje na tříděný odpad. Problém je s textilem,
firma nesváží podle našich potřeb, kontejner zrušíme a budeme řešit jiným způsobem.
p. Hós ZO – apeluje na osvětu – sešlapávání PET lahví a kartonů.
p. Střelka ZO – Občané mají možnost odvozu odpadů do sběrného dvora v Děčíně.
2.

Veřejná zakázka „Intenzifikace ČOV Ludvíkovice“

Termín pro odevzdání nabídek byl 7. 5. 2020 do 15.00 hod. Rada obce posuzovala
došlé nabídky,
proto nebylo možné zastupitelstvu předložit podklady s předstihem. Jedná se o
podlimitní zakázku, na kterou se vztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek.
Zakázka byla zveřejněna na https://www.vhodne-uverejneni.cz/.
Na portál bylo vloženo 6 nabídek. Čtyři firmy nedodržely podmínky zakázky a jejich
nabídková cena byla vyšší než cena námi uvedená v poptávce.
Podmínky zakázky splnily dvě firmy. Firma s nejnižší nabídkou bude vyzvána
k předložení dokladů stanovených zákonem pro uzavření smlouvy. V případě, že tyto
podklady v termínu nedodá, může obec vyzvat v pořadí druhou firmu.
Diskuse:
p. Majerová ZO – Zda všechny firmy splnily podmínky a jaké jsou podmínky dotace
– udržení ceny stočného a čím stavba začne?
Starosta: Podmínky měly firmy stejné, stanovené zadávací dokumentací. Většina
nedodržela cenu. Stavba bude realizována podle projektu. Na dotaci ještě nemáme
smlouvu, pokud dotaci nedostaneme, akce se provádět nebude. Detaily dotačních
podmínek neznáme.
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Usnesení č. ZO 2020-05-07/0078
Zastupitelstvo na základě hodnocení nabídek stanovilo pořadí nabídek na akci
„Intenzifikace ČOV Ludvíkovice“, s tímto výsledkem:
Umístěn Číslo
í
nabídk
nabídky
y

cena
Obchodní firma/název/jméno, příjmení Nabídková
bez.
DPH
dodavatele/zájemce

1. místo

1

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

Kč
9 990.622,86

2. místo

6

ZEROSTAV inženýring, a.s., Na
Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad
Labem

Kč
10 732.503,31

a rozhodlo vyzvat vybraného uchazeče č.1, kterému bude zaslána výzva k předložení
dokladů stanovených zákonem o VZ. Pokud vybraný dodavatel splní zákonné
podmínky, ukládá starostovi uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

V případě nesplnění podmínek vítěznou firmou bude osloven další dodavatel v pořadí.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

3. Veřejná zakázka „Stavební úpravy objektu č.p.170“
Při projednání bylo zjištěno, že došlo k chybě při tisku podkladů a k tomuto bodu nebyl
pracovní materiál úplný. Starosta seznámil zastupitele s kompletní hodnotící zprávou.
Předmětem zakázky je vybudování podkrovního bytu a fasáda domu č.p.170. Zakázka
byla zveřejněna na portále veřejných zakázek https://www.vhodne-uverejneni.cz/.
Nabídky předložilo sedm firem. Firma s nejnižší nabídkou nesplnila všechny zadávací
podmínky.
Zadávací podmínky splnily jen dvě firmy.
Diskuse:
p. Majerová ZO – proč byla vyřazena firma Stavby Jožák? Vítězná firma ji při akci
Nástavby na obchodě nepřesvědčila.
Starosta – firma Stavby Jožák nesplnila podmínky stanovené zadávací dokumentací, a
to ve vztahu k případným subdodavatelům. Zadávací podmínky byly dané a není
možné někomu sjednat neoprávněnou výhodu tím, že mu bude nesplnění podmínek
odpuštěno. Navíc nabídka firmy Stavby Jožák byla dražší než nabídka vítězné
společnosti. S vítěznou firmou nejsme v žádném sporu. Problémy vzniklé při budování
nástavby na obchodě byly vyřešeny a nelze prokázat, že by se nevyskytly, kdyby akci
realizovala jiná společnost. Případné reklamace jsou řešeny.
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Usnesení č. ZO 2020-05-07/0079
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice rozhodlo zadat veřejnou zakázku malého rozsahu
„Stavební úpravy objektu č.p.170“ firmě: Děčínský stavební podnik s.r.o., Folknářská,
1246/21, 405 01 Děčín 2, IČ: 47781483, za nabídkovou cenu 2 088 735,30 Kč bez
DPH. Vícepráce do výše 10 % ceny a dodatek smlouvy projedná a schválí rada obce.
Ve vyšší částce podléhá schválení víceprací zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce
ukládá starostovi obce podepsat smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy objektu
č.p.170“ s firmou Děčínský stavební podnik s.r.o., IČ: 47781483.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

4.Veřejná zakázka „Ludvíkovice silnice I/13 – sanace opěrné zdi“
Zastupitelstvu je předloženo vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
„Ludvíkovice silnice I/13 – sanace opěrné zdi“. Předmětem zakázky je vybudování
nové opěrné zdi u chodníku na I/13 včetně přeložení plynu.
Nabídku předložily dvě firmy. O zadávací dokumentaci si požádalo 10 firem + 3 firmy
byly obeslány. Informace jsou v přiložené hodnotící zprávě. ZO schvaluje dodavatele.
Starosta – Navrhuje dlouho odkládanou akci dokončit. Likvidujeme starou zátěž,
bohužel není žádný dotační titul. Paní místostarostka měla jednání s hejtmanem
Ústeckého kraje. S financováním nám vzhledem k omezeným rozpočtům v důsledku
krizové situace nepomohou. Další znalecké posudky budou jen navyšovat cenu.
p. Střelka ZO – komunikace je z důvodu odklonu dopravy z Benešova n.Pl. přetížena.
Starosta – zeď nedrží komunikaci, ale obecní chodník, ve kterém vedou sítě.
p. Smutná ZO – navrhuje stavět.
p. Majer OB – projekt je nesmyslný. Mělo se řešit jinou technologií – žebrování, kterou
poradil projektantům. Budeme bourat novou zeď a stavět znovu.
Starosta – p. Majer obhajuje svojí práci. Projektanti jeho variantu posoudili a nezvolili,
neznamenala by významné snížení nákladů a došlo by pouze k podepření vykloněné a
poškozené zdi.
p. Střelka ZO – majitel přilehlého pozemku by s takovou variantou nesouhlasil.
p. Majer OB – stavba mohla být prováděna ručně z vrchu. Je tam dostatek místa.
p. Majerová ZO – Jak dlouhá bude realizace, nemuselo by dojít k přeložce plynu.
Starosta – přesné termíny nezná, bude se postupovat podle projektu. Přeložka plynu
je nutná, nelze provádět demolici stávající zdi v těsné blízkosti plynového potrubí.
Usnesení č. ZO 2020-05-07/0080
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice rozhodlo zadat veřejnou zakázku malého rozsahu
„Ludvíkovice silnice I/13 – sanace opěrné zdi“ firmě: SaM silnice a mosty Děčín a.s.,
Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ:25042751 za nabídkovou cenu 3 908 511,36 Kč
včetně DPH. Vícepráce do výše 10% ceny a dodatek smlouvy projedná a schválí rada
obce. Ve vyšší částce podléhá schválení víceprací zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo
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obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu o dílo na akci „Ludvíkovice silnice I/13
– sanace opěrné zdi“ s firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ: 25042751.
Hlasování: 12 pro, 1 proti (Majerová) 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

5. Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2019
Zastupitelstvu obce je předkládán závěrečný účet.
S materiálem seznámila p. Zdobinská HU.
V roce 2019 bylo investováno zejména do nového části vodovodního řadu, nových
místních komunikací. Za přispění dotačních programů byla pořízena technika na
údržbu obce a pro odpadové hospodářství.
Bez dotací: Oprava místní komunikace, opravy kanalizačních vpustí, osvětlení
multifunkčního hřiště, vytápění v kulturním domě, zahradní chodníček a altán na
lesním hřišti.
Cena vodného a stočného byla pro rok 2019 navýšena, ale stále nedosahuje výše
skutečně vynaložených nákladů na provoz VaK.
Obnovujeme a doplňujeme techniku jak na úřadě, tak i v „technických službách“.
Probíhaly 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. Po letech se podařilo dostat
do majetku obce většinu pozemků pod chodníky na I/13. Obec zadala projektové práce
na jejich rekonstrukci.
Stále trvá i soudní spor ohledně stavby ČOV. Soudní spor byl veden proti bývalému
odbornému zástupci obce pro VaK.
Diskuse:
Starosta: soud pravomocně rozhodl, že p. Majer uhradí částku 13 000,- Kč + úroky.
Upozornil p. Majera, že mu nebyly odpuštěny všechny úroky.
p. Majer OB – očekává, že druhou polovinu pokuty uhradí starosta a bývalá starostka.
Pokračují projektové práce na odkanalizování dešťových vod v problémových
lokalitách.
Do konce roku zůstaly i rozdělané nebo vůbec neotevřené akce. Některé už se odkládají
i několik let, většinou z důvodu řešení majetkových poměrů, projektových příprav a
financí.
Obec poskytla v průběhu roku krátkodobou zápůjčku finančních prostředku obci
Růžová.
Na připravované velké investice, které nás čekají – Intenzifikace ČOV, Rekonstrukce
opěrné zdi a bytová jednotka v čp. 170 obec šetří finance. Zároveň připravujeme
projekty, které je možné použít v dotačních titulech.
Podrobně je rozepsáno v textu závěrečného účtu.
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.
Návrh je vyvěšen na úřední desce obce od 23.4.2020 do 7.5.2020.
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Součástí závěrečného účtu je i zpráva o provedené inventarizaci majetku.
Inventarizační komise navrhla vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku a
vyřazení několika pohledávek – bylo projednáno radou obce dne 27.1.2020.
Usnesení č. ZO 2020-05-07/0081
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný
účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2019 bez výhrad.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Účetní závěrka:
Podkladem pro účetní závěrku jsou výkazy, které byly zveřejněny se závěrečným
účtem za rok 2019.
Výsledek hospodaření obce za rok 2019 po zdanění: 4 579 846,19 Kč. Vyhodnocení je
součástí závěrečného účtu.
Usnesení č. ZO 2020-05-07/0082
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje účetní závěrku za rok 2019.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

6. Rozpočtové opatření č. 2 a 3 /2020
Přeložila p. Zdobinská HU
Rozpočtové opatření č. 2 schválila rada obce 23.3.2020. Zachycuje úpravu daně
z příjmu PO, kterou obec platí sama sobě P i V + 49 910,- Kč dle skutečnosti daňového
přiznání. Navýšení příjmů v oblasti Kultury a výdajů na krizová opatření COVID19 +
90 000,- Kč. Celkem P i V navýšení + 139 910,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 3 schválila rada obce 1.4.2020. Výdaje na opravu vstupního
schodiště a okolí ZŠ – navýšení rozpočtu ZŠ + 150 000,- Kč, zároveň škola využije
svůj investiční a rezervní fond. Výdaje rozpočtu kryje nerozpočtovaná rezerva obce.
Navýšení Financování + 150 000,- Kč.
Usnesení č. ZO 2020-05-07/0083
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020,
schválené radou obce dne 23.3.2020 a 3/2020 schválené radou obce 1.4.2020.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

7. Rozpočtové opatření č. 4/2020
Předložila p. Zdobinská HU.
Situace v tomto období: Podle poslední predikce MF je očekávaný pokles daňových
příjmů obce cca 2 mil. Kč. Zatím jsme se rozhodli neupravovat v tomto smyslu
rozpočet, vyčkat až po polovině roku a pak vyhodnotit podle novějších dat MF. Obec
disponuje cca 2 mil Kč z minulých let, které nerozpustila do rozpočtu.
Pokud obec získá dotaci na rekonstrukci ČOV, bude v letošním roce výdaje na stavbu
hradit z této dotace a tím obci zůstanou rozpočtované prostředky na ČOV cca 7 mil Kč.
do roku 2021, kdy budou náklady na stavbu už z rozpočtu obce. Neobdrží-li obec
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dotaci bude na ZO rozhodnutí, zda stavbu zahájit nebo vyčkat. Pak by asi bylo nutné
řešit s dodavatelem možnost část zakázky splácet.
S ohledem na schválené investiční akce je třeba upravit rozpočet na opěrnou zeď,
pokud bude vybrán dodavatel. Na krytí bude použit nerozdělený přebytek z roku 2019.
Byt a fasáda čp.170 – nabídková cena je kryta rozpočtem.
p. Zdobinská HU – navrhuje doplnit návrh o posílení rozpočtu na § 3632 - oplocení
hřbitova + 70 000,00 Kč a na krytí použít výdaje na veřejné osvětlení 3631–6121.
Příjmy
Par

Původní

Změna

Po změně

0000

14 135 220,00

10 000,00

14 145 220,00

3314

0,00

300,00

300,00

3392

50 000,00

2 300,00

52 300,00

3639

100 000,00

1 000,00

101 000,00

6171

1 000,00

1 178,00

2 178,00

6310

16 000,00

10 000,00

26 000,00

6409
Příjmy

0,00

9 715,00

9 715,00

Původní
14 302 220,00

Změna
34 493,00

Příjmy
celkem

Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
Ostatní činnosti jinde nezařazené

ČinnostNázev
místní správy
Po změně
Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací Na
6 065 000,00
opěrnou
zeď
I/13
Ostatní
činnosti
jinde
nezařazené

2219

5 705 000,00

360 000,00

Příjmy 2310
3631

1 860 000,00

5 000,00

1 865 000,00

544 000,00

-70 000,00

474 000,00

3632
3745

150 000,00
Původní
428 310,00

70 000,00
Změna
1 000,00

6409

20 000,00

55,00

8 707 310,00

366 055,00

Původní
Původní
14 150 000,00

Změna
Změna
331 562,00

14 150 000,00

331 562,00

Ochranné prostředky a telefony
Veřejné osvětlení převod na hřbitov

220 000,00
Na oplocení hřbitova
Po změně Název
429 310,00
Pojistná událost
na opěrnou zeď I/13
20 055,00
Členské příspěvky
ochranné prostředky a telefony

pojistná událost
9 073 365,00
členské příspěvky

Financování
Výdaje

Financování
celkem

Komunální služby a územní rozvoj
jinde
Činnost místní správy

Komunální služby a územní rozvoj jinde
Změna

0000

Zájmová činnost v kultuře

Zájmová činnost v kultuře
Původní

Financování
Par

Činnosti knihovnické

Činnosti knihovnické

Par

Výdaje
celkem

Daně a dotace

Po změně Název
14 336 713,00
Daně a dotace

Výdaje

Výdaje

Název

Po změně
Název
Po změně Název
14 481 562,00
FINANCOVÁNÍ
FINANCOVÁNÍ
14 481 562,00

Usnesení č. ZO 2020-05-07/0084
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020. Navýšení
příjmů o 34 493,- Kč, výdaje o + 366 055,- Kč a financování o 331 562,00 Kč
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel (Majerová)
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K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

8. Konečná zpráva o průběhu likvidace společnosti Pila Ludvíkovice, s.r.o.
Společnost Pila Ludvíkovice s.r.o., v likvidaci, IČ: 25401742, sídlo Ludvíkovice čp 71
předkládá konečnou zprávu o průběhu likvidace – předkládá Ing. Vrbová – likvidátor.
Likvidace společnosti byla schválena na zasedání Zastupitelstva obce Ludvíkovice dne
25.2.2019 usnesením č. ZO 2019-02-25/0040, kdy o tomto rozhodnutí byl učiněn
notářský zápis sepsaný dne 24.10.2019, pod ev. č.: NZ 554/2019, N 698/2019 notářem
JUDr. Vratislavem Makovcem.
Usnesením Zastupitelstva obce Ludvíkovice dne 25.2.2019 č. ZO 2019-02-25/0041,
kdy o tomto rozhodnutí byl učiněn notářský zápis sepsaný dne 24.10.2019, pod ev. č.:
NZ 554/2019, N 698/2019 notářem JUDr. Vratislavem Makovcem, byla likvidátorkou
společnosti ustanovena Ing. Zuzana Vrbová,
Likvidace započala 24.10.2019 a skončila 2.3.2020.
Jediným společníkem společnosti je po celou dobu existence společnosti obec
Ludvíkovice.
Byla sestavena účetní závěrka předcházející dni vstupu společnosti do likvidace, tj. ke
dni 23.10.2019 a dále ke dni skončení likvidace 2.3.2020.
Byl sestaven soupis jmění společnosti ke dni vstupu do likvidace, ze kterého plyne, že
společnost neměla žádná aktiva ani pasiva.
Z účetnictví nebyli zjištěni žádní známí věřitelé společnosti. Dne 15.11.2019 a dne
29.11.2019 bylo v Obchodním věstníku zveřejněno oznámení o vstupu společnosti do
likvidace, které zároveň obsahovalo výzvu věřitelům, aby do 3 měsíců od zveřejnění
druhé výzvy přihlásili u likvidátora své pohledávky. Žádný věřitel nepřihlásil
pohledávku.
Společnost neměla ke dni vstupu do likvidace žádný majetek, žádný majetek nebyl
během likvidace zpeněžen a společnost nemá ke dni vyhotovení této zprávy žádný
majetek.
Nebylo dosaženo likvidační podstaty, proto nebyla nijak rozdělena.
Usnesení č. ZO 2020-05-07/0085
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace
společnosti Pila Ludvíkovice, s.r.o., sídlo Ludvíkovice 71, IČ: 25401742 ze dne
2.3.2020, jež tvoří nedílnou přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

9. Návrhy a připomínky
p. Majerová ZO – podle podkladů, které získala na obci, dělá na ČOV problém dešťová
voda. Navrhuje odvodnění komunikace v určitých místech.
Starosta – doporučil, aby svoje poznatky probrala s technikem obecního VaKu.
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p. Týčová ZO – navrhuje některé cesty odvodnit do potoka.
Starosta – postupně řeší jednotlivé lokality, zatím se zpracovávají projekty. Pomohlo
by čištění kanálů. Problémy jsou i v malém průtoku některých zatrubnění u domů, které
pak způsobují záplavy u sousedů. Hodně by mohly pomoci i pozemkové úpravy.
p. Šemíková OB – zda je plánována regulace pitné vody?
Starosta – snažíme se hlídat zdroje, aby obec nebyla bez vody. Řešíme technické
problémy. Jednáme o převedení vrtu. V případě sucha dojde k omezení.
p. Majerová ZO – doporučuje realizovat dispečink.
p. Zdobinská UR – od května změna ve výši DPH u vodného stočného z 15 % na 10
%. Dojde k snížení ceny vody pro konečného spotřebitele.
p. Vrbová ZO – obec získala od nadace ČEZ dotaci na krizové situace 10 000,- Kč a
může zakoupit šicí stroj.
p. Zdobinská UR – stále je možné na obci dostat desinfekci i šité roušky. Ochranné
prostředky bylo nutné objednat. Dodávky z kraje nebyly, úřad většinu zajišťoval a
hradil z vlastních prostředků. Poděkování všem, kdo pomáhají a zaměstnancům obce,
kteří rozváželi desinfekci i roušky.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Zveřejněná informace o konání zasedání.
3) Materiály k jednotlivým bodům programu.
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 05. 2020
Zapisovatel: Ivana Zdobinská
Starosta:
Mgr. Jiří Šturma

Ověřovatel:
Radek Haluza

…………………….

……………………….

datum

podpis

…………………….

……………………….

datum

podpis
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Ověřovatel:
Hana Týčová

…………………….
datum

……………………….
podpis
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