Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Ludvíkovice č. ZO 2021-12-13
konaného dne 13. 12. 2021

Zasedání zastupitelstva obce Ludvíkovice (dále též jako ,,zastupitelstvo") se konalo v kulturním domě a bylo
zahájeno v 17.30 hod.
PředsedajÍcÍschůze - starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřednídesce Obecního úřadu Ludvíkovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dni od 3. 12. 2021 do 13. 12. 2021včetně.
Současně byla zveřejněna na ,,elektronické úřední desce".
Přítomni zahájeni Mgr. j'ř' Šturma (starosta), Pavel Kostohryz, MUDr Štěpán HÓs, Roman Váca, Alena
Vyoralová, Lucie jandová, Petr Střelka, Ing. Dagmar Smutná, Mgr. Jindřich Krupička.
Omluveni: Ing. Zuzana Vrbová (mistostarostka), David Fúrbacher, Mgr. Dana Majerová Ph.D., Hana Týčová,
jana Nohejlová, Lukáš Faják.
PředsedajÍcÍ schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha l) konstatoval, že při
zahájeni zasedání je přítomno 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatele pro pořizenÍzápisu ze zasedánIzastupitelstva obce Ivanu Zdobinskou.
Zasedání bylo nahráváno pro potřebu vytvoření 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 (hlavni účetní), SR (správce rozpočtu).
Připomínky k zápisu ze zasedání Č. ZO 2021-09-20: Nebyly.
'Ověřovateli zápisu jsou určeni: Ing. Dagmar Smutná a Lucie jandová
HlasovánI: 9 pro, O proti, O zdržel

Program jednání:
Před zahájením jednání zastupitelstva byl do programu doplněn bod 2) - týká se prodloužení platnosti
Programu rozvoje obce, tato informace byla zastupitelům předána společně s materiály.
Druhý doplněný bod 3) Změna stávajÍcÍho územního plánu.Tento bod byl doplněn v den zasedáníZO.
Starosta nechal hlasovat o doplněném programu. Ostatní body se v pořadí posouvají.
1.
2.
3.
4.

Zpráva starosty
Program rozvoje obce pro období 2019-2021
Změna stávajÍcÍho územního plánu
Cena vodného a stočného pro rok 2022

5.
6.
7.
8.
9.

Rozpočtové opatření č. 7/2021- schválené radou obce
Rozpočtové opatřeni Č. 8/2021
Rozpočet na rok 2022
DÍĹČÍ přezkoumáni hospodaření obce za rok 2021
Majetkové
a) prodej pozemků p.p.č. 939/1 a 939/6 v k.ú. Ludvíkovice

l

b) Smlouva o smlouvě budoucí- VB a právo stavby na p.p.č. 948/3 v k.ú. Ludvíkovice
C) Smlouva o smlouvě budoucí - VB a právo stavby na p.p.Č. 1676/1 v k.ú. Ludvíkovice.
10. Návrhy a připomínky
Hlasování o upraveném programu: 9 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Návrh doplněného programu byl přijat.

Bod l) Zpráva starosty

Starosta obce informoval zastupitele o nejdůležitějších bodech činnosti obce:
-

Byla dokončena intenzifikace ČOV, dílo bylo předáno. Cena rekonstrukce přesáhla 10 mil. KČ. p.
Střelka ZO - může zastupitelům ČOV ukázat.

-

Dokončena stavba dešťové kanalizace kolem kulturnIho domu, která by měla odlehčit ČOV od
balastních vod.

-

Dokončuje se oprava vodojemu na Popovičkách, z důvodu velmi častých zákalů vodních zdrojů, jsou
objednána čidla, která zabrání natékání do řadu. Odborná firma řeší za obec převzetí vrtu od České
geologické služby do majetku obce.

-

Soudní spor
Obec Podle posledního rozsudku, obec dopadla špatně. Po poradě
s právníkem RO rozhodla podat odvolánI a zároveň byla podána žádost o odškodnění z důvodu
průtahů soudního řIzenI na Ministerstvo spravedlnosti.

Bod 2) Program rozvoje obce pro období 2019-2021
Starosta navrhuje prodloužit termín platnosti strategického rozvojového plán obce do konce roku 2022. Plán
je využíván zejména při žádostech o dotace a musí být platný i po dobu realizace dotovaných akci. současný
je schválen na období 2019-2021.
Usneseni č. ZO 2021-12-13/0130
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje prodlouženi strategického plánu ,,Program rozvoje obce" do
'31.12.2022.
Hlasování: 9 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Bod 3) Změna stávajícího územního pIánu
Starosta obce předložil ZO informaci od Magistrátu Města Děčín, Ing. Singolové, který pro obec zapracovává
nový územní plán. Obec tuto informaci obdržela emailem.
Z textu emailu:
,,na základě jednání občana Ludvíkovic na Krajském úřadu Ústeckého kraje k vymezeni stavebních pozemků
min. 1 000 m2 v platném Územním plánu Ludvíkovice, jsem od odboru územního plánováni a stavebního
řádu téhož úřadu, jako nadřízeného orgánu územního plánování, obdržela pokyn k zahájenizměny územního
pIánu zkráceným postupem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební
zákon). Tato změna by tento regulativ min. výměry pozemků pro výstavbu měla změnit. Při zahájeni změny
územního plánu jsem dle stavebního zákona povinna projednat nejen změnu vlastního re,gu|a[ivu, ale zajistit
i aktualizaci celé platné územně plánovací dokumentace dle Politiky územního rozvoj CR v platném znění
a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje v platném znění, a rovněž v souvislosti s touto změnou provést
aktualizaci vymezeni zastavěného území obce a úplné znění celé územně plánovací dokumentace. Dle výše
uvedeného je takto pořízená změna finančně náročná, a proto Vás žádám o stanovisko obce k jejímu
pořizování, které by lve zkráceném režimu znamenalo vydáni změny paralelně s vydáním nového Územního
plánu Ludvíkovice, který se v současné době nachází ve fázi projednání vyhodnoceni společného jednání o
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návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území s určeným
zastupitelem.
Starosta - Navrhuje řešit regulativ v rámci projednáni nového územního plánu, který by snad mohl být
dokončen v roce 2022. účastnil se jednání na MM Děčín a k novému ÚP je mnoho připomínek od různých
institucii soukromých osob. Proto se projednánítak zdržuje.
Usnesení č. ZO 2021-12-13/0131
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice rozhodlo nerealizovat změnu stávajícího územního plánu spočÍvajÍcÍv novém
vymezení rozlohy stavebních pozemků. Navrhované úpravy vyřešit v rámci nového územního plánu, který je
zpracováván.
Hlasování Hlasování: 9 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Bod 4) Cena vodného a stočného pro rok 2022

Rada obce navrhuje ponechat cenu vodného a stočného pro rok 2022 v částkách roku 2021.
p. Zdobinská HU - je třeba počítat s navýšením stočného v dalších letech, po zavedení ČOV do majetku
budou odpisy nákladem pro výpočet ceny.
p. Střelka ZO - kvalita vody je ovlivněna ch|orováním, zařIzenI kape chlor bez ohledu na to, kolik vody je ve
vodojemu, navíc pokud je dopuštěna Hřenská voda je už upravena. Proto je někdy voda chlorovaná vÍce, ale
není to zdraví škodlivé.
p. Kostohryz ZO - problémy s větším tlakem vody v lokalitě pod hřištěm.
starosta - Tato lokalita je v nejnižším místě. opačný problém je na konci vesnice směr Kámen. Úřad zjisti
informace k tlaku vody.
stávajÍcÍ ceník:

Vodné
"" Stočné
Celkem

KČ bez DPH

"

cena KČ s DPH za m3

DPH 10 %

43,13
29,21
72,34

"

4,31 ,_
2,92 ""
7,23

""

47,44
3"2,13
79,57

""""

Usnesení č. ZO 2021-12-13/0132
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného 43,13 KČ /m3 a stočného 29,21 KČ/m3 bez DPH z vodovodu
Ludvíkovice pro rok 2022. DPH bude účtováno dle platného obecně závazného právního předpisu.

Hlasováni: 9 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Bod 5) Rozpočtové opatřeni č. 7/2021
Rozpočtové opatření Č.7 schválila rada obce 6.10.2021
Nedošlo k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu, jen k přesunům mezi závaznými ukazateli a mezi položkami
rozpočtu.
s rozpočtovým opatřením seznámila zastupitelstvo p. Zdobinská.
Usneseni č. ZO 2021-12-13/0133
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice bere na vědomí rozpočtové opatřeni č. 7/2021, schválené radou obce dne
6.10.2021.
Hlasování: 9 pro, O proti, O zdržel
K hlasováni nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato
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Bod 6) Rozpočtové opatření č. 8/2021
s rozpočtovým opatřením seznámila zastupitelstvo p. Zdobinská. Zastupitelstvu je ke schváleni předkládána
rozpočtová změna v závazných ukazatelích:
příjmy - úprava daňových příjmů dle skutečnosti, kompenzační bonus, pojistné náhrady, odměny ekonom a
odpady, nájmy
výdaje - les sanace skály a likvidace stromů, oplocenky, neschopenky,
komunikace - legalizace MK za hřištěm,
voda -vodojem PopoviČky (úhrada z fondu VH majetku),
ČOV - opravy po povodni (pojistka),
knihovna - úprava odměny,
sport- údržba stánku u kabin,
byty - plyn,
hřbitov - údržba,
dílna - spotřeba plynu,
služby - PHM,
odpady - údržba tříkolky, covidové testy a respir. pro zam.,
volby - rozúčtová ni,
Součásti rozpočtové,změny jsou i některé převody v rámci stejného § rozpočtové skladby, které neovlivní
závazný ukazatel (součtové řádky se sloupci změna jsou nulové).
p. Zdobinská SR - navrhuje doplnit rozpočtové opatření o částku 20 000,- Kč na projektovou přípravu akce
rekonstrukce Školního hřiště §3113 pol. 6121, o stejnou Částku snížit rozpočet na lesní materiál §1032, poi.
5139.
Usneseni č. ZO 2021-12-13/0134
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021, navýšeni příjmů a výdajů o
358 521,75 Kč.
HlasovánI: 9 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usneseni bylo přijato

Bod 7) Rozpočet obce na rok 2022

Předkládáme zastupitelstvu obce k schválení návrh rozpočtu. Návrh byl zveřejněn na úřední desce od
25.11.2021.
Do návrhu je v rámci projednávání možno zapracovat návrhy a připomínky od veřejnosti, a i od zastupitelů o
kterých je nutné vždy hlasovat.
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 Rávrh
zastupitelstvo odhlasuje.
Navrhujeme hlasovat o příjmech jako celku rozepsaném na třídu 1, 2, 3, 4.
o výdajích jako celku rozepsaných na třídu 5 a 6.
O financování jako celku třídy 8.
Následně se hlasují pravidla - pravomoci k rozpočtovým změnám - viz přiložený návrh usneseni.
Rozpočet na rok 2022 je předkládán jako schodkový, krytí schodku je z prostředků z minulých let uložených
na bankovních účtech a bankovních účtech fondů.
v příjmech jsme použili rozpočet roku 2021a predikci daňových příjmů podle daňové kalkulačky svazu měst
a obcí. Dosud nedošlo ke schválení státního rozpočtu.
Ve výdajích jsou nejdůležitějšI položky: rekonstrukce a opravy chodníků, mzdy zaměstnanců a odměny členů
zastup. Dokončeni intenzifikace ČOV, nákup pitné vody, investice do vodního hospodťřství, dešťová
kanalizace, provoz školy, příprava na výstavbu bytů nad obchodem, renovace veřejného osvětleni, oploceni
hřbitova, územní plán, odpadové hospodářství, likvidace kůrovcového dřeva, doplnění techniky pro obec služebnIauto a traktor.
p. Smutná ZO - zda se bude technika kupovat nová a zda bude na splátky.
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starosta - traktor bude nový, máme určité parametry pro výzvu, musí být kompatibilnís již zakoupeným
přídavným zařízením na traktor (radlice, sypač, nový mulčovač). Nové auto by mělo sloužit i pro dopravu
drobnějšího materiálu.
p. Zdobinská SR - zatím neuvažujeme o leasingu, nebude sloužit pro podnikáni, je i omezená možnost
uplatnit DPH.
p. Zdobinská SR - navrhuje navýšit rozpočet v § 3113 školství pol. 6121 stavby + 50 000,- KČ
z důvodu kryti podílu obce na akci ,,Změna povrchu na hřišti u ZŠ Ludvíkovice". Zároveň upravit o + 50 000,KČ částku financování 8115 a dále doplnit v příjmu rozpočtu zaúčtování příjmů sociálního fondu § 6330 pol.
4139 +150 000,- KČ. jedná se o konsolidační položku k výdajům převodů z běžného účtu na účet sociálnIho
fondu. Snížena oproti návrhu bude pol. 1111O Částku -150 000,- KČ.
Usnesení č. ZO 2021-12-13/0135
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje schodkový rozpočet Obce Ludvíkovice na rok 2022 a jeho
závazné ukazatele takto:
Zastupitelstvo obce stanovuje za závazný ukazatel - ,,PARAGRAF" rozpočtové skladby.
V rámci paragrafů rozpočtové skladby je povoleno překročeni rozpočtu jednotlivých položek.
Rozpis schváleného rozpočtu podle §14 zák. č. 250/2000 Sb. do plného třídění podle rozpočtové skladby
provede hlavni účetní- správce rozpočtu.
schválený rozpočet je součástí tohoto usnesení.
Rekapitulace:
Třída 1 Daňové příjmy
Třída 2 Nedaňové příjmy
Třída 3 Kapitálové příjmy
Třída 4 přijaté dotace a převody fondům
Celkové příjmy rozpočtu 2022 ve výši

14 017 000,- Kč
3 409 300,- KČ
50 000,- KČ
504 000,- KČ
18 120 300,- Kč

Třída 5 Běžné výdaje
Třída 6 Kapitálové výdaje
Celkové výdaje rozpočtu 2022 ve výši

17 095 300,- Kč
9 675 000,- Kč
26 770 300,- Kč

K financováni bude použito přebytku finančních prostředků na běžném účtu obce a účtech fondů z minulých
období. Součástí schváleného rozpočtu jsou rozpočty sociálnIho fondu, fondu rozvoje bydlení a fondu
vodohospodářského majetku, vedené na samostatných bankovních účtech.
Financovánive výši
8 650 000,- kč
Financování 2022 celkem
8 650 000,- KČ
Hlasování: 9 pro, O proti, O zdržel
K hlasovánl nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Usneseni č. ZO 2021-12-13/0136
Zastupitelstvo Obce Ludvíkovice určuje pravomoci k rozpočtovým opatřením - změně závazných ukazatelů
změnám rozpisu rozpočtu 2022:
l)

ZO Ludvíkovice stanovuje kompetenci rady obce

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, k prováděni 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 u jedné rozpočtové změny, pokud tyto změny
nevyvolávajI další nároky na finanční prostředky obce - nezvyšuje se celkový rozpočet obce, přesouvají se
částky mezi závaznými ukazateli v rámci schváleného rozpočtu.
C) Změnyv č|eněníd|e vyhlášky o rozpočtové skladbě ve zněnízměn v průběhu roku 2022.
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d) Změnyv položkách 1122 a 5365 (účtovánídaně z příjmu za obec)vlivem zobrazenív rozpočtu daně z příjmů
právnických osob, kde je poplatníkem obec a zároveň i příjemcem sdílené daně v plné výši.
e) Upřesněni výše transferů dle schváleného SR a dle upřesnění dalších veřejných rozpočtů (kraje, SF, jedná
se např. o přesnou výši dotace na koruny).
f) Upřesněni výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů. Rozpočet se schvaluje na
výdajové i příjmové položky transferů nebo položky finančního vypořádání.

g) UpřesněnľzatřÍděnÍ příjmu nebo výdaje - opravy zápisů.
h) Navýšeni rozpočtových příjmů dle skutečného plnění oproti položce 8115 nebo pol. 5901 nespecifikovaná
rezerva.
Rozpočtová opatřeni v částkách vyšších může rada obce samostatně provádět jen v případech:
a) Kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárii nebo stavu nouze,
výdaj k odvráceni možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizacía dopady penalizací
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady.
b) Úhrady pokut, penále z rozhodnuti nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
2)

ZO Ludvíkovice si vyhrazu je provádět rozpočtová opatření mimo rozsah určený radě obce.

3) Rozpočtové změny schválené radou obce jsou předkládány na vědomi zastupitelstvu obce na nejbližším
zasedání.
Změny rozpisu rozpočtu tzn. přesuny položek v rámci schváleného závazného ukazatele (paragrafu) je
oprávněn provádět správce rozpočtu.
Změny rozpisu jsou předkládány radě a zastupitelstvu obce na vědomi na nejbližším zasedání.
HlasovánI: 9 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Bod 8) Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.

Ve dech Ila 12.11.2021 provedli tři pracovníci krajského úřadu dňčí přezkoumáni (audit) hospodařeni obce
za obdobi1-9/2021. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Konečné přezkoumání proběhne v l. pol.
2022.
Usneseni č. ZO 2021-12-13/0137
Zastupitelstvo obce bere na vědomi,,Zprávu o dňčím přezkoumáni hospodaření za rok 2021".
Hlasováni: 9 pro, O proti, O zdržel
K hlasováni nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Bod 9 a) Žádost o odprodej pozemku 939/1 a 939/6 v k ú Ludv"kov'ce

Starosta navrhuje prodej zamítnout Žadatel
majitel přilehlé nemovitosti
jedná se o modráskovou louku pod křižovatkou. Obec část pozemku směnila s původní majitelkou božích
muk u křižovatky. Odprodat ostatní pozemky nebylo záměrem.
Rada obce je povinna zveřejnit záměr, na základě žádosti o odprodej i v případě, že není nakloněna jejich
prodeji.
Rozhodnutio prodeji musí projednat zastupitelstvo. V případě schváleného prodeje je třeba odůvodnit výši
prodejní ceny.
p. Střelka ZO - navrhl by odprodej, územní plán nedovolI na pozemku stavět.
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Starosta - navrhuje nejdříve hlasovat o zamÍtnutÍ prodeje. Pokud nebude rozhodnuto, bude ZO hlasovat o
protinávrhu.
Usnesení č. ZO 2021-12-13/0138
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice rozhodlo neprodat p.p.č. 939/1 o vým. 670 m2 a p.p.č. 939/6 o vým. 194
m2 v k.ú. Ludvíkovice.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 15.11.2021 do 13.12.2021.
Hlasování: 8 pro, 1proti (Střelka), O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usneseni bylo přijato

Bod 9 b) Právo stavby na pozemku p.č.948/3 Ludvíkovice,
pro 'nstalaci vodovodn' přípojky k př'pravovaným novostavbám RD u bytovky Cp 228 Žádá vlastn'k
pozemku. přípojka bude vedena přes chodník (zastávka křižovatka).
VB podléhá schválení rady, ale právo stavby musí být zveřejněno a podléhá rozhodnuti zastupitelstva. Proto
je vhodnější v případě kumulace obou nechat projednat v zastupitelstvu.
Zastupitelé se pozastavili nad počtem RD na tak malém území.
p. Zdobinská UR - podle dokumentace mají všechny parcely výměru větší než 1000 m2. Není možné
novostavby napojit na stávají vodovodní přípojku k bytovce. Pro5lematické bude i odkanahzováni.
Z hlediska územního plánu nemůže výstavbě bránit.
Starosta - regulativy, které zohledňujI např nedostatek pitné vody, jsou až v novém územním plánu.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje právo stavby včetně budoucího věcného břemene na p.p.č. 948/3
v k.ú. Ludvíkovice, pro
a ukládá starostovi podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby.
Zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce od 10.11.2021 do 13.12.2021
Hlasování: 7 pro, O proti, 2 zdržel {HÓs, Krupička)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usneseni nebylo přijato
Nebylo navrženo žádné jiné usneseni.

Bod 9c) Právo stavby na pozemku p.Č. 1676/1 v k.ú. Ludvíkovice, pro instalaci elektro připojky k parcele
825/21. Lokalita sIdliště 22 RD. Ládá CEZ Distribuce zastoupený firmou OMEXOM GA Energo s.r.o., Parcela
je na pravé straně od sjezdu z 1/13 do sídliště. Tato parcela nebyla součásti původního zasŕt'ování.
VB podléhá schválení rady, ale právo stavby musí být zveřejněno a podléhá rozhodnutí zastupitelstva. Proto
je vhodnějšiv případě kumulace obou nechat projednat v zastupitelstvu.
p. Vyoralová ZO - tyto pozemky nebyly součástí 22 RD a část byla nezastavitelná.
Starosta - Ochrana přírody má regulativy v novém územním plánu.
p. Zdobinská UR - po dokončení součástí 22 spojky, už se nebude jednat o silnici l. Třídy, ale bude přeřazena
do nižší kategorie. Napojení obce na novou spojku se moc nepovedlo. Nad obcí jsou realizovány průzkumné
vrty.
Starosta - podie magistrátu je teď' na stole nějaké nové řešeni spojky v naši lokalitě. Zatím nemáme bližší
informace.

Usneseni č. ZO 2021-12-13/0139
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje právo stavby včetně budoucího věcného břemene na p.p.č. 1676/1
v k.ú. Ludvíkovice, pro ČEZ Distribuce, a.s. lČ: 24729035, zastoupený firmou OMEXOM GA Energo s.r.o., lČ:
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49196812 a ukládá starostovi podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřÍzenjvěcného břemene a dohodu o
urrňstění stavby. Č. IV-12-4021510/VB01.
Zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce od 25.11.2021 do 13.12.2021.
Hlasování: 9 pro, O proti, O zdržel
K hlasováni nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato
Bod 10) Návrhy a připomínky

p. Kostohryz ZO - komu patří zahrádky pod silnici na Folkaře? Začíná tam docela mohutná výstavba.
Starosta - jedná se o soukromé pozemky. Obec zamítla napojeni na vodovod.
p.
OB obec má velmi nepřehledné webové stránky.
K této připomínce se připojila i většina zastupitelů.
Starosta - stránky musí splňovat zákonné podmínky. Proto byly firmou upraveny. Pravda je, že vložené
dokumenty jsou značně nepřehledné.
p. Smutná ZO - zcela chybí nějaké novější fotky v galerii.
Starosta - obec osloví externího odborníka.
p.
OB - Co bude s rybníkem.
Starosta - rybník je v majetku Agentury ochrany přírody a krajiny, informace bylo o tom, že se začne s jeho
rekonstrukcí.
p.
OB U obchodu jsou stále přeplněné nádoby na tříděný odpad.
p. Zdobinská UR - doporučujeme řešit formou pytlového svozu přímo od domu.
p. Kostohryz ZO - na koho se obracet z důvodu ljk|idu komunikace na Folknáře?
Starosta - bude to dispečink SŮS Ústeckého kraje.
p. Krupička ZO - první sněžení a vesnice nebyla uklizená
p. Střelka ZO - objevila se porucha na vodovodním řadu a celá parta byla narychlo odvolána. Na úklid sněhu
máme plán zimní údržby.
předsedajÍcÍ ukončil zasedání zastupitelstva v 18:45 hod.
Přílohy zápisu:
l) PrezenčnIlistina.
2) zveřejněná informace o konání zasedání.
3) Materiály a přílohy k jednotlivým bodům programu.
Zápis byl vyhotoven dne: 14. 12. 2021
Zapisovatel: Ivana Zdobinská
Starosta:
Mgr. jiří Šturma
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