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OBEC VŠEHRDY

Q! .C3

Všehrdy 29, 43001 Chomutov
obec@vsehrdy.cz

IČO 00673293, tel. 602 655 158,
www.vsehrdy.cz

ZÁPIS
ze 6. zasedání Zastupitelstva obce ve Všehrdech dne 11.12.2019

Přítomni:

Březinová Petra
Aleš Vinduška
jana Arnetová
Marie Vášová

Omluveni:

Alena Borlová

Hosté:

Místo konáni: zasedací místnost obecního úřadu
Termín:

11. 12. 2019 od 16:00 hodin

1. zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ,,ZO") bylo zahájeno starostkou obce Be. Petrou Březinovou
(dále jako ,,předseda jÍcÍ"), která ještě před zahájením upozornila na skutečnost, že bude pořízena
audio nahrávka ze strany obce. O nahrávání informovala i pani
, která si audio záznam
pořizovala ze strany občana obce.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Všehrdy
zveřejněna v souladu se zákonem, a to od 3.12.2019 do 11.12.2019. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické úřední desce".
přesedajIcI přivítala členy Zastupitelstva, omluvila zastupitelku pani Borlovou z důvodu nemoci a
konstatovala, že zasedání je usnášeníschopné. PředsedajÍcÍ představila pani Ašenbrenerovou Hanu účetní obce.
K 30.11.2019 byla na vlastní žádost pani Arnetové jany ukončena její dohoda o provedeni práce na
administrativní činnost. předsedajÍcÍ dále představila nového pracovníka obecního úřadu Všehrdy
paní Částkovou, která od 1.12.2019 vykonává funkci administrativní pracovnice obecního úřadu za
podpory Úřadu práce.
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2. Určeni ověřovatelů zápisu (§95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele.
PředsedajÍcÍ navrhla zapisovatelkou pani Ludmilu částkovou a ověřovatele zápisu pani janu
Arnetovou a pana Aleše Vindušku. Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se k možnosti hlasování pro všechny navrhované.
Všichni se shodli na hlasováni v jednom usnesení.
Návrh usneSení č. 63/6:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje zapisovatelkou zápisu paní Ludmilou Částkovou a
ověřovatele zápisu pani Janu Arnetovou a pana Aleše Vindušku.
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
4 členové ZO
Proti"
nikdo
Zdrželi se hlasováni'
nikdo

Usnesení č. 63/6 bylo schváleno
3. Schválení programu
PředsedajÍcÍ seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informaci zveřejněnou na úřední
desce. A doplnila bod Č.4 o schválení předběžného rozpočtového opatření a bod č. 6 jako schválení
vydání Obecně závazných vyhlášek obce. Protože z řad zastupitelstva obce již nebylo žádných návrhů,
bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
Návrh usnesení č. 64/6:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje následujÍcÍ program 6. zasedání ZO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájeni
Určeni ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Schváleni návrhu rozpočtového opatřeni č. 4/2019 včetně předběžného rozpočtového
opatřeni
Schváleni návrhu rozpočtu na rok 2020
Schváleni vydáni Obecně závazných vyhlášek obce
Různé
Diskuze
Závěr

výsledek hlasováni:
Pro přijeti návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasováni'

4 členové ZO
nikdo
nikdo
Usnesení č. 64/6 bylo schváleno

4. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2019
předsedajÍcÍ předložila ZO návrh Rozpočtového opatřeni č. 4. Z řad ZO nebylo žádných námitek.
Před hlasováním
Návrh usneseni č. 65/6:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje rozpočtového opatřeni č. 4 v plném rozsahu a bez výhrad
v paragrafovém znění.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům.
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výsledek hlasování:
Pro přijetí návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasování'

4 členové ZO
nikdo
nikdo

Usneseni č. 65/6 bylo schváleno
.
Návrh usnesení č. 66/6:
Zastupitelstvo obce VŠehrdy schvaluje kompetenci starostce k provádění rozpočtových změn do
konce rozpočtového období roku 2019. jedná se o změny v rozpočtu v důsledku upřesněni členěni
dle platné rozpočtové skladby v případech přesunů příjmů a výdaju. Provedené rozpočtové změny
budou předloženy v konkrétních částkách ke kontrole zastupitelstvu na prvním zasedání roku 2020.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům. Pani
chtěla
upřesnit, o které operace se jedná. Upřesnila předsedajÍcÍ společně s paní účetní.
Protože nebylo žádných dalších připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni. Před hlasováním nebyly
vzneseny žádné námitky z řad ZO.

výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasování'

4 členové ZO
nikdo
nikdo
Usneseni č. 66/6 bylo schváleno

5. Schváleni návrhu rozpočtu na rok 2020
Finanční výbor ve spolupráci se starostkou, místostarostou a účetní obce předložila ZO návrh
rozpočtu na rok 2020.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny
Žádné námitky z řad ZO.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení č. 67/6:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020 bez výhrad v plném rozsahu.

výsledek hlasováni:
Pro přijeti návrhu'
Proti"
Zdrželi se hlasování'

4 členové ZO
nikdo
nikdo
Usneseni č. 67/6 bylo schváleno

6. Schváleni obecně závazných vyhlášek obce
6.1
předsedajÍcÍ seznámila přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o místním poplatku
ze psů, která nabude účinnosti dnem 1.1.2020. Sdělila, že poplatky zůstávají stejné, ale změnou
legislativy došlo k upřesnění pojmu poplatníka. Zároveň uvedla, že schválením se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku ze psů, ze dne 24.3.2016.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO ani občanů.
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Návrh usnesení č. 68/6:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje obecně závaznou vyhlášku Č.1/2019, která nabývá účinnosti
dnem 1.1.2020, o mÍstnÍm poplatku ze psů a zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o
místním poplatku ze psů ze dne 24.3.2019 ke dni 1.1.2020

výsledek hlasováni:
Pro přijeti návrhu"
Proti'
Zdrželi se hlasování"

4 členové ZO
nikdo
nikdo
Usneseni č. 68/6 bylo schváleno

6.2
předsedajÍcÍ seznámila přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o mÍstnÍm poplatku
za provoz systému shromažd'ováni, sběru, přepravy, třÍdění, využívánÍ a odstraňování komunálních
odpadů v důsledku zdražování cen. Sdělila, že sazba pro poplatníka Činí450 KČ za kalendářní rok.
Osvobozeni od poplatku je definováno ve vyhlášce.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům, kteří nesouhlasili se
zavedením poplatku za svoz komunálního odpadu. Situaci chtějí řešit až po zavedení sběrných hnízd,
kdy bude umožněno odpad zajistit před osobami, které nejsou občané obce Všehrdy.
Návrh usneseni č. 69/6:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje obecně závaznou vyhlášku Č.2/2019, která nabývá účinnosti
dnem 1.1.2020, o místním poplatku za provoz systému shromažd'ováni, sběru, přepravy, třÍděni,
využÍvánj a odstraňování komunálních odpadů.

výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasování'

2 členové ZO
1
1
Usneseni č. 69/6 nebylo schváleno

6.3
předsedajÍcÍ seznámila přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o mÍstnÍm poplatku z
pobytu.
Na základě připomínek z řad hostů se ZO domluvilo, že tato vyhláška bude odložena.
Návrh usneseni č. 70/6:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje odloženi obecně závazné vyhlášky Č.3/2019, která nabývá
účinnosti dnem 1.1.2020, o místním poplatku z pobytu

výsledek hlasování:
Pro přijetí návrhu'
Proti"
Zdrželi se hlasování'

4 členové ZO
nikdo
nikdo
Usnesení č. 70/6 bylo odloženo.
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7. Různé
7.1 Schváleni kompetence podávání žádosti o dotace v rámci již schváleného strategického plánu
rozvoje obce - hlasování
Návrh usnesení č. 71/6:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje kompetence starosty/mistostarosty pro podávání žádosti o
dotace v rámci již schváleného strategického plánu rozvoje obce
Protože nebýlo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO ani občanů.

výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'
Proti"
Zdrželi se hlasování'

4 členové ZO
nikdo
nikdo
Usnesení č. 71/6 bylo schváleno

7.2 Bublava - pomoc obci
Návrh usnesení č. 72/6:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje finanční pomoc obci Bublava dle předložené zprávy od obce
Bublava.
Z řad hostů i jednotlivých členů ZO se strhla nevole a množství připomínek, které odmítaji pomoc
obci Bublava.
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
nikdo
Proti'
nikdo
Zdrželi se hlasování'
4 členové ZO

Usneseni č. 72/6 nebylo schváleno

7.3 Uzavřeni smlouvy s nezávislým právním zástupcem k řešení záležitosti obce v souladu s její
cinnostÍ
Návrh usneseni č. 73/6:
7.4 Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje uzavřeni smlouvy s nezávislým právním zástupcem
k řešení záležitostí obce v souladu s její činnosti
Před hlasováním byly vzneseny námitky z řad členy ZO a občanů o zbytečnosti, aby měla obec
stabilní právni zastoupeni.
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
3 členové ZO
Proti'
nikdo
Zdrželi se hlasování'
1
0

Usneseni č. 73/6 bylo schváleno

7.4 PředsedajÍcÍ předala informaci, že veřejnoprávní smlouva je již podepsána a vyvěšena na ÚD
7.5 předsedajIcI předala informaci, že smlouva s SDH Droužkovice také podepsána
7.6 předsedajIcI předala informaci o smlouvě s OIL - budou vyvěšeny informační letáky kde se
nádoba na sběr jedlých olejů a tuků bude vyskytovat a pravidla sběru.
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7.7 předsedajIcI předala informaci o pomoci paní
- občané se již snažili všemožně pani
pomoci, většinu pomoci odm Itá. Obec konta ktovala i sociální odbor Chomutova
s možnostmi pomoci. Navrženo z řad hostů, aby se kontaktovala v lednu paní
, která je
v blízkém kontaktu s pani
o možné pomoci.
7.8 předsedajÍcÍ předala zastupitelům plán kulturních akcí na rok 2020
8.

Diskuze

·

P.
vznesla stížnost na novou lampu u jejího domu, od 23,00 - 03,00 hodin ráno
lampa problikává.

·
·

P.
a p.
žádá o vyčištění kanálu u jejich domu
P.
vyžaduje upřesnění Smlouvy o kompostéru, konkrétně bod 2 odst.2 - žádá o
písemné vyrozumění na email včetně znění dotačního programu, zdali je smlouva
v souladu s dotačním řízenIm.

·

P.
žádá obec, aby jejich pracovník na VPP křovinořezem posekal polní cestu
směrem na Nezabylice a zamést listiz ořechu, hrozí nebezpečí pádu a následného úrazu.

9. Závěr.
PředsedajÍcÍ poděkovala všem přítomným za účast a ukončila 6. Zasedání Zastupitelstva obce Všehrdy
v 18,12 hodin.
předsedajÍcÍ poděkovala zastupitelům za jejich působenia spolupráci v zastupitelstvu obce Všehrdy a
popřála vánoční pohodu a klid.

Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.

Prezenční listina
Plán Kulturních akcí obce Všehrdy na rok 2020
Obecně závazné vyhlášky obce
Informační email obce Bublavy
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Za,i,ovate1. Be. Ludm"la Částková·
Ověřovatelé zápisu: jana Arnetová.
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Starostka obce· Be Petra Břez'nová
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