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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Ludvíkovice č. ZO 2022-02-02
konaného dne 02. 02. 2022

Zasedánízastupitelstva obce Ludvíkovice (dále též jako ,,zastupitelstvo") se konalo v kulturním domě
a bylo zahájeno v 17.30 hod.
PředsedajÍcÍ schůze - starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle §
93 odst. 1zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Ludvíkovice zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dníod 19. 1. 2022 do 3. 2. 2022 včetně.
Současně byla zveřejněna na ,,elektronické úřední desce".
Př"tomn' zahájen". Mgr. J'ři Šturma (starosta), Ing Zuzana Vrbová (místostarostka), Pavel Kostohryz,
MUDr. Štěpán HÓs, Alena Vyoralová, Lucie Jandová, Petr Střelka, Ing. Dagmar Smutná, Mgr. Jindřich
Krupička. David Fúrbacher, Hana Týčová, Jana Nohejlová.
Omluveni: Mgr. Dana Majerová Ph.D., Lukáš Faják, Roman Váca.
předsedajÍcÍ schůze dále z prezenčnilistiny přítomných členů zastupitelstva (příloha l) konstatoval,
že při zahájení zasedání je přítomno 12 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatele pro pořizení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Ivanu
Zdobinskou.
Zasedání bylo nahráváno pro potřebu vytvořeni zápisu.
Přítomen 1občan.
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 zápisu ze zasedání č. ZO 2021-12-13: Nebyly.
Ověřovateli zápisu jsou určeni: Hana Týčová, Jana Nohejlová
Hlasování: 12 pro, O proti, O zdržel
Program jednání:
Před zahájením jednánIzastupitelstva byl do programu doplněn bod č. 5) Dotace v roce 2022 a
Bod č. 7) Zprávy výborů za rok 2021.
Ostatní body se v pořadí posouvají.
Starosta předložil změnu programu k bodu Č. 6), kde z důvodů nově zjištěných skutečností, nemusí
ZO projednávat žádost 6 a).jedná se o vb pro přípojku vody k nově plánovaným rodinným domkům.
Na základě informace pana
o umístění řadu přímo na pozemku žadatele není překop
komunikace nutný.
Starosta nechal hlasovat o doplněném a upraveném programu.
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Upravený program:
1.
2.

Zpráva starosty
Veřejná zakázka malého rozsahu - pořjzenÍ traktoru pro komunálni služby, lesní a vodní

3.
4.

hospodářství - výběr dodavatele
Rozpočtové opatření č. 9/2021- schválené radou obce
Rozpočtové opatření č. 1/2022

5.
6.

Dotace v roce 2022
Majetkové
b) Smlouva o smlouvě budoucí přípojka nn - vb a právo stavby na p.p.č. 1620/5, k.ú. Ludvíkovice

7.
8.

Zprávy výborů za rok 2021
Návrhy a připomínky
Hlasováni o upraveném programu: 12 pro, O proti, O zdržel
K hlasováni nebyly vzneseny námitky
Návrh doplněného programu byl přijat.

Bod l) Zpráva starosty
Starosta obce informoval zastupitele o nejdů|ežitějšich bodech činnosti obce:
-

ČOV je ve zkušebním provozu, ČEZ připravuje navýšení přívodu el. energie.

-

l přes nové oddělovacI nádrže, je stále velký nátok balastní vody do ČOV, obec postupně
monitoruje splaškovou kanalizaci vnitřní kamerou, už v horní vsi je viditelný nátok vody
z potoka do kanalizace, a i jiné problémy na přípojkách, kde by mohl vzniknout problém po
napojeníobce Kámen. Některé opravy by bylo možné řešit i bez výkopovou technologiI.

-

Spors firmou
- původnístavba ČOV. Obec podala odvoláník poslednímu rozsudku.
Ministerstvo spravedlnosti přiznalo obci odškodné za průtahy soudního řIzení v částce
192 500,- KČ.

Bod 2) veřejná zakázka malého rozsahu - pořIzenI traktoru pro komunální služby, lesní a vodní
hospodářství - výběr dodavatele
Starosta předkládá zastupitelstvu Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu ,,PořhenItraktoru pro komuná|nís|užby, lesní a vodní hospodářství".
Předmětem zakázky je pořÍzení traktoru pro komunální služby, lesní a vodní hospodářství a
přís|ušenstvÍ. Rozpočtovaná cena 1 500 000 KČ s DPH a rozpočtové opatření č. 1/2022 bude
projednáno v bodě č. 4 dnešního zasedání,
Zakázka byla zveřejněna na Portálu pro vhodné uveřejnění. Nabídku předložily 2 firmy.
NejnižšínabÍdka firma N&N Košátky s.r.o., Částka 1418 143 KČ bez DPH.
Informace jsou v přiložené zadávacích podmínkách, hodnotÍcÍ zprávě a nabídce od firmy N&N
Košátky.
Upozorňujeme, že do zasedání zastupitelstva se informace k vyhodnocení zakázky nezveřejňuje.
Usnesení č. ZO 2022-02-02/0140
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice rozhodlo o pořizenI traktoru pro komunálnI služby, lesní a vodní
hospodářství na základě vítězné nabídky od firmy N&N Košátky s.r.o., Kropáčova Vrutice 111, 294
79 Kropáčova Vrutice, IČO: 276 36 844, za nabídkovou cenu 1418 143,00 bez DPH, tj. 1715 953,03
KČ včetně DPH. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat kupní smlouvu na ,,PořÍzení
traktoru pro komunální služby, lesní a vodní hospodářství s firmou N&N Košátky s.r.o., Kropáčova
Vrutice 111, 294 79 Kropáčova Vrutice, IČO: 2"76 36 844.
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Hlasování: 12 pro, O proti, O zdržel
K hiasovánľ nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Bod 3) Rozpočtové opatření č. 9/2021 - schválené radou obce

Bod uvedla p. Zdobinská - HU
Rozpočtové opatřeni Č.9 schválila rada obce 30.12.2021.
Nedošlo k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu, jen k přesunům mezi závaznými ukazateli a mezi
položkami rozpočtu. Rozpis je v důvodové zprávě přiloženého rozpočtového opatření. Rozpočtové
opatření je v příloze. Bylo třeba upravit rozpočet u odpadů.
Usnesení č. ZO 2022-02-02/0141
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice bere na vědomí rozpočtové opatřeni č. 9/2021, schválené radou
obce dne 30.12.2021.
Hlasování: 12 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato
Bod 4) Rozpočtové opatření č. 1/2022

Bod uvedla p. Zdobinská - HU
ZO je ke schválení předkládána rozpočtová změna v závazných ukazatelích - rozpis v pfňoze:
Příjmy - navýšeni o příjem za průtahy v soudním řízení od Ministerstva spravedlnosti CR.
výdaje - navýšení u nákupu nového traktoru + techniky a služebnIho auta, navýšení u investice do
opěrné zdi u 1/13 z důvodu doúčtováníinženýrských služeb a technického dozoru, navýšenÍprávnich
služeb AK o podáníve věci průtahů soudního řIzeni.
K financováni navýšení jsou použity naspořené finanční prostředky z minulých let o částku rozdílu
mezi P a V celkem + 437 500,- KČ,
Informace: Na běžných účtech obce k 31. 12. 2021 byl zůstatek 11 310 127,- KČ. Ve schváleném
rozpočtu pro rok 2022 bylo použito z naspořených prostředků 8 650 000,- KČ.
Před hlasování byl upraven návrh usneseníz podkladů v souladu s rozpočtovým opatřením.
Usneseni č. ZO 2022-02-02/0142
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022, navýšení příjmů o částku
192 500,- kč, výdajů o 630 000,- KČ a financovánío 437 500,- KČ.
HlasovánI: 12 pro, O proti, O zdržel
K hiasováni r:ebyly vzneseny námitky
Usnesenibylo přijato

p. Zdobinská jako správce rozpočtu tímto zároveň informuje zastupitelstvo obce o technické úpravě
schváleného rozpočtu na rok 2022. Na základě nové Vyhl. MF Č. 412/2021 O rozpočtové skladbě,
platné od 1.1.2022, došlo k úpravě názvů příjmových položek rozpočtu a byla zřízena nová příjmová
položka 1345 na příjmy poplatku z obecního systému odpadového hospodaření. Ve schvalovaném
rozpočtu byla uvedena položka 1340. Z tohoto důvodu byl rozpočet upraven správcem rozpočtu
technickým zápisem, který není rozpočtovou změnou. RO vzala úpravu na vědomí dne 11.1.2022
usnesení č. 72/2022/01/11-2.
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Na www.ou-ludvikovice.cz v sekci hospodaření obce je nově vyvěšen položkový rozpočet 2022 po
technické úpravě.
Usneseni č. ZO 2022-02-02/0143
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice bere ría vědomí technickou úpravu schváleného rozpočtu na rok
2022.
HlasovánI: 12 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato
Bod 5)

Dotace v roce 2022

Starosta předložil zastupitelstvu Informace o přípravě a podání žádostí o dotace.
Dřive projednávaná dotace na školní hřiště -zpracovaný projet nevyhověl podmínkám dotace, proto
žádost nebyla podána.
Oplocení hřbitova:
Žádost o dotac' z MZe z Programu na podporu a obnovu kulturn'ch a venkovských prvků Obec
podává žádost na opravu oplocení hřbitova. V rozpočtu obce schváleno 300 000,- KČ.
Usnesení č. ZO 2022-02-02/0144
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice bere na vědomi rozhodnutí rady obce o podání žádosti o dotaci
z Programu na podporu a obnovu kulturních a venkovských prvků, vyhlášeného Ministerstvem
zemědělství ČR a potvrzuje, že v rozpočtu obce jsou zajištěny finanční prostředky na krytí
spolufinancovánI akce.
Hlasovánh 12 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Chodníky:
V rozpočtu obce na chodníky (stavby a údržba) schváleno 3 500 000,- KČ.
Program obnovy venkova Ústeckého kraje oblast podpory Č.2. Chodníky a mÍstnÍ komunikace.
Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti
provozu na nich. V rámci této oblasti podpory budou podporovány: Opravy a výstavba chodníků a
mIstnich komunikací vyjma nových rozvojových ploch.
Usnesení č. ZO 2022-02-02/0145
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice bere na vědomi rozhodnutí rady obce o podáni žádosti o dotaci
z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 pro oblast podpory 2.
Hlasováni: 12 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Dále obec požádá o dotace na rekonstrukci a opravy chodníků v případě dotačních titulů
vyhlášených z jiných zdrojů (MAS, sfdi, MMR...)
Usnesení č. ZO 2022-02-02/0146
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice potvrzuje, že v rozpočtu obce jsou zajištěny finanční prostředky na
krytíspo|ufjnancovánÍrekonstrukce a oprav chodníků v obci z vyhlášených dotačních titulů.
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HlasovánI: 12 pro, O proti, O zdržel
K hlasováni nebyly vzneseny námitky
Usneseni bylo přijato

Bod 6) Majetkové

6 a) nebude projednáván
6 b) Smlouva o smlouvě budoucí přípojka nn - vb a právo stavby na p.p.č. 1620/5, k.ú.
Ludvíkovice.
Smlouva o smlouvě budoucí přípojka nízkého napětí - zřízení věcného břemene a právo stavby na
p.p.č. 1620/5, k ú Ludv'kovice. Žádá ČEZ D'stribuce a.s ,lČ: 24729035, zastoupena firmou Omexom
GA Energo s.r.o., IČ: 49196812. Z důvodu přípojky pro novostavbu RD. VB podléhá schváleni rady,
ale právo stavby musí být zveřejněno a podléhá rozhodnutí zastupitelstva. Proto je vhodnější
v případě kumulace obou nechat projednat v zastupitelstvu.
o zveřejněnjrozhod|a ro dne 6,12.2021usnesením č, RO Č,70/2021/12/06-1. Zveřejněno na úřední
desce a elektronické úřední desce od 6.1.2022.
Usnesení č. ZO 2022-02-02/0147
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje právo stavby včetně budoucího věcného břemene na
p.p.č. 1620/5 v k.ú. Ludvíkovice, pro ČEZ Distribuce, a.s., lČ: 24729035, zastoupený firmou OMEXOM
GA Energo s.r.o., lČ: 49196812 a ukládá starostovi podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřIzenI
věcného břemene a dohodu o urMstěnistavby. Č.IP-12-4013281/VB01,
Zveřejněno na úřední desce a elektronické úřednídesce od 6.1.2022 do 2.2.2022 včetně.
HlasovánI: 12 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usneseni bylo přijato
Bod 7) Zprávy výborů za rok 2021

Zastupitelstvu obce předkládáme zprávy finančního a kontrolního výboru.
Dotazy zodpoví předsedové výborů.
KontrolnIvýbor provedl kontrolu v r. 2021dvakrát ve dnech 8. 11. 2021a 1. 12. 2021,
Finančnívýbor provedl kontrolu ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o., dne 25. 3. 2021.
Vzhledem ke covidové situaci a vzniklým opatřením nebylo možné uskutečnit vÍce kontrol.
K činnosti FY a KV nebyl od zastupitelů žádné dotazy.
Zprávu za kulturnIvýbor přednesla p. Vyoralová ZO.
Činnost byla podřízena covidovým opatřením, vydařilo se Loučenís létem a i Drakiáda.
Velké poděkováni patří všem dobrovolníkům, kteří akce připravují. Moc jsme litovali zrušeného
vánočního jarmarku a byla veliká škoda, že byla malá účast na Vánočním koncertu v kulturnIm domě.
Na letošní rok připravujeme jarní workshop.
K životnímu jubileu bylo podarováno 72 seniorů. Uvítali i knihu s obrázky obce a okolí.
Do obce bylo přivítáno 6 nových občánků a bohužel jsme se v roce 2021rozloučili s 16 občany.
Usneseni č. ZO 2022-02-02/0148
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice bere na vědomlzprávy finančního, kontrolnIho a kulturního výboru
za rok 2021,
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Hlasování: 12 pro, O proti, O zdržel
K hlasováni nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Bod 8) Návrhy a připomínky

p. Kostohryz ZO - problémy na veřejném osvětlení v lokalitě Folknáře.
p. Střelka ZO - nahlásito firmě.
p. Kostohryz - po dešti vytéká u sousedu v zahradě velké množství vody.
Starosta - probíhá kamerový monitoring kanalizace, chystá se i v lokalitě Folknáře.
p. Vyoralová ZO - špatný stav hrobky před hřbitovem.
p. Smutná ZO - hnízdo barevných popelnic pod Školou by bylo potřeba nějak zabezpečit proti větru.
Místostarostka - připravuje projekt úprav v rámci žádosti o dotaci z MAS.

PředsedajÍcÍ ukončil zasedání zastupitelstva v 18:15 hod.
Přílohy zápisu:
l) PrezenčnIlistina.
2) Zveřejněná informace o konáni zasedání.
3) Materiály a přílohy k jednotlivým bodům programu.
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 2. 2022
Zapisovatel: Ivana Zdobinská

Starosta:
Mgr. JiříŠturma

¥. L Loôu/
datum

Ověřovatel:
Hana Týčová

podpis

Q, I. ÁÁ'Ĺ/
datum

Ověřovatel:

podpis

Mu

Jana Nohejlová

datum

podpis
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