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OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01Všehrdy

ZÁPIS
z 12. zasedání Zastupitelstva obce ve Všehrdech dne 16. 12. 2020
Přítomni:

Be. Březinová Petra
Aleš Vinduška
jana Arnetová
Alena Borlová
Marie Vášová

Omluveni:

------

Hosté:

Místo konáni: zasedací místnost obecního úřadu
Termin:

16.12.2020 v 16,00 hodin

1. zahájeni
Zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ,,ZO") bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Be. Petrou
Březinovou (dále jako ,,předsedajÍcÍ"), která ještě před zahájením upozornila na skutečnost, že bude
pořízena audio nahrávka ze strany obce. Dále seznámila občany s pravidly jednání s ohledem na
bezpečnostní situaci v rámci bezpečnostního opatření před nákazou Covid-19. Upozornila na
povinnost ochrany dýchacích cest - ústenky po celou dobu zasedání, desinfekce rukou a dodržování
zasedacího pořádku s dvoumetrovými rozestupy. O nahrávání informovala i
, 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 7.12.2020 do 16.12.2020. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické úřední desce".
2. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
předsedajÍcÍ navrhla zapisovatelkou paní Ludmilu Částkovou a ověřovatele zápisu pana Aleše
Vindušku a Alenu Borlovou. Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
Všichni se shodli na hlasovánI v jednom usnesení.
Návrh usnesení č. 120/12:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje zapisovatelkou zápisu pani Ludmilou Částkovou a
ověřovatele zápisu pana Aleše Vindušku a Alenu Borlovou.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.
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OBEC VŠEHRDY
Průběh hlasování: hlasováno veřejně
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu"
Proti"
Zdrželi se hlasování'
'
Usneseni Č. 120/12 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

3. Schválení programu
předsedajÍcÍ seznámila přítomné s návrhem programu. Protože z řad zastupitelstva obce již nebylo
žádných návrhů, bylo přistoupeno k hlasováni. Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad
proč v programu není bod diskuze. předsedajÍcÍ

odpověděla, že je možná diskuze ke každému bodu jednání ZO.
Protože nebylo dalších připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.
Návrh usnesení č. 121/12
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje následujÍcÍ program 12. zasedání ZO.
1. zahájeni
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schváleni programu
4. Schvalováni návrhu rozpočtu na rok 2021
5. Schváleni podáni žádosti o dotace na Ministerstvu pro mÍstnÍ rozvoj
6. Informace o plánu společných zařízenIch - Větrolam
7. Různé
8. Závěr
Průběh hlasováni : hlasováno veřejně
výsledek hlasování:
Pro přijetí návrhu"
Proti"
Zdrželi se hlasování'
Usneseni č. 121/12 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

4. Schvalování návrhu rozpočtu na rok 2021
Finanční výbor ve spolupráci se starostkou, místostarostou a účetní obce předložila ZO návrh
rozpočtu na rok 2021. Blíže celkový návrh rozpočtu na rok 2021 specifikovala p. účetní obce Všehrdy
p. Ašenbrenerová.
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.
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ZO.
Z řad občanů vznesla dotaz
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OBEC VŠEHRDY
VŠehrdy 29, 430 01 Všehrdy
Návrh usnesení č. 122/12
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021 bez výhrad v plném rozsahu.

Průběh hlasováni: hlasováno veřejně
výsledek hlasováni:
Pro přijeti návrhu'
Proti"
,
Zdrželi se hlasovánŕ
Usnesení č. 122/12 bylo schváleno

4 Členové ZO
nikdo
1 člen ZO

5. Schváleni podání žádosti o dotace na Ministerstvu pro mistní rozvoj
Na základě vypsaného programu pro poskytováni dotaci 11708210 - Podpora obnovy a rozvoje
venkova by ráda obec Všehrdy podala žádosti o dotace:
·

Obnova mIstnich komunikací v obci Všehrdy (v rámci dotačního titulu 117d8210A)

·

Multifunkční (víceúčelové) hřiště v prostorách koupaliště obce Všehrdy (v rámci dotačního
titulu 117d8210H)

·

Modernizace obecního úřadu Všehrdy (v rámci dotačního titulu 117d8210E)

Návrh usneseni č. 123/12
zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje kompetenci starostce podat žádosti o dotace na
Ministerstvo pro mÍstnÍ rozvoj a učinit tak všechny kroky pro možné zIskáni dotace v rámci podpory
obnovy mIstních komunikaci, podpory na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov a podporu
budování a obnovy mist aktivního a pasivního odpočinku v rámci výzvy Podpory obnovy a rozvoje
venkova.
Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům.
vznesla
dotaz, zdali už těch hřišť v obci není hodně, a že obec bude mít velké náklady za následnou údržbu.
PředsedajÍcÍ upřesnila, že toto je vÍceúče|ové hřiště, které mohou využívat i ostatní občané obce
VŠehrdy, nejen děti. údržba není tak nákladná a především je již domluveno s vedením věznice
Všehrdy, že na údržbu hřiště budou využívány odsouzení, stejně jako u dětského hřiště a u
Všehrdského lesíka.
Protože nebylo žádných dalších připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni.

Průběh hlasováni : hlasováno veřejně
výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu"
Proti'
Zdrželi se hlasováni'
Usneseni Č.123/12 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo
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Všehrdy 29, 430 01Všehrdy
6. Informace o plánu společných zařIzenich - Větrolam
V rámci komplexních pozemkových úprav by mělo dojit k realizaci Větrolamu na pozemku parcelní
číslo 592. projekt plánované realizace je k dispozici k nahlédnutí.
Návrh usneseni č. 124/12:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje realizaci projektu Větrolam VI v k.ú. Všehrdy.

.
Průběh hlasování : hlasováno veřejně
výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu"
Proti'
Zdrželi se hlasování'
Usnesení č. 124/12 bylo schváleno

5 Členů ZO
nikdo
nikdo

7. Různé
7.1. Inventarizace rok 2020
lnventarizačnI komise zahájila svou činnost. Je prováděna fyzická kontrola majetku obecního úřadu.
Od 4.1.2021 bude probíhat dokladová inventura. Dle inventarizačního plánu ze dne 31.8.2020 bude
závěrečná zpráva o provedení inventarizace, inventarizační soupisy řádně podepsané členy
inventarizační komise předána do 11.2.2021 a projednáno na nejbližším nás|edujÍcÍm zasedání ZO
Všehrdy.
7.2. Seznámení se závěrečnými zprávami z činnosti kontrolního a finančního výboru.
Předsedkyně finančního výboru, paní jana Arnetová seznámila přítomné s výsledkem kontroly, která
se konala dne 23.11.2020 dle plánu kontroly.
Předsedkyně kontrolnIho výboru, paní Marie Vášová sdělila, že kontrolní výbor se zatím nesešel, ale
do konce roku bude provedena kontrola a následně odevzdán zápis kontrolnIho výboru.
7.3. Informace o zpracováni projektu na zIskánI dotace od Státního fondu životního prostředí
Na základě výzvy č 9/2019 z národního programu Životního prostředí od Státního fondu životního
prostředí, která je zaměřena na výsadbu listnatých stromů je možné od 14.10.2020 - 30.4.2021
podat žádost o podporu na výsadbu listnatých stromů, dotace je do výše 100%.
Proběhla i diskuze o možném uNstěni stromů.
Návrh usnesení č. 125/12:
Zastupitelstvo obce schvaluje kompetenci starostce obce podat žádost o podporu na výsadbu
listnatých stromů z národního programu Životní prostředí SFŽP a všech úkonů s tím spojených

Průběh hlasování : hlasováno veřejně
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
Proti"
Zdrželi se hlasování'
Usnesení č. 125/12 bylo schváleno

5 Členů ZO
nikdo
nikdo
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OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy
12. Závěr
předsedajÍcÍ popřála všem zúčastněným příjemné prožití vánočních svátků, poděkovala všem
přítomným za účast a ukončila 12. Zasedání Zastupitelstva obce Všehrdy v 16,43 hodin.

Přílohy
1.
2.
3.

zápisu:
PrezenčnIIistina
Návrh rozpočtu na rok 2021
Prezentace 12. zasedání ZO
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Ověřovatelé zápisu: Aleš Vinduška·
Alena BodováStarostka obce , Be. Petra Březinová
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