OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01Všehrdy

ZÁPIS
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce ve Všehrdech dne 6.9. 2021
Přítomni:

Ing. Březinová Petra
Aleš VinduŠka
Jana Arnetová
Alena Borlová
Marie Vášová

Omluveni:
Hosté:

á

Místo konáni: zasedací místnost obecního úřadu
Termin:

6.9.2021v 16,30 hodin

1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ,,ZO") bylo zahájeno v 16,30 hodin starostkou obce Ing. Petrou
Březinovou (dále jako ,,předsedajIcŕ), která ještě před zahájením upozornila na skutečnost, že bude
pořízena audio nahrávka ze strany obce. O nahráváni informovala i
která si audio
záznam pořizovala ze strany občana obce. Dále předsedajÍcÍ seznámila občany s pravidly jednání s
ohledem na bezpečnostní opatřeni před ŠIřenIm nákazy Covid. Požádala o ochranu dýchacích cest po
celou dobu konání zasedání.
si pořizovala po celou dobu konáni zasedání i fotografie
prezentace, která byla součástí jednání ZO obce Všehrdy.
PředsedajÍcÍ předala informaci, že podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního
úřadu VŠehrdý zveřejněna pozvánka na konání veřejného zasedání ZO, a to od 25.8.2021 do 6.9.2021.
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 pani janu
Arnetovou a Aleše Vindušku.
VŠichni se shodli na hlasování v jednom usneseni.
Návrh usneseni č. 174/17:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje zapisovatelkou záp'su pan" Ludmilu Částkovou a ověřovatele
zápisu paní Janu Arnetovou a Aleše Vindušku.
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Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.
Průběh hlasování : hlasováno veřejně
výsledek hlasováni:
Pro přijeti návrhu'
Proti"
Zdrželi se hlasování'

Usneseni č. 174/17 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

3. Schválení programu
PředsedajÍcÍ seznámila přítomné s návrhem programu prostřednictvím prezentace.
Protože z řad zastupitelstva obce ani občanů nebylo žádných návrhů, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usneseni č. 175/17:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje následujÍcÍ program 17. zasedání ZO Všehrdy
1. zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schváleni programu
4. Projednání žádosti kontrolnIho výboru obce Všehrdy
5. Uzavřeni kupních smluv v rámci záměrů prodejů pozemků
6. Posouzeni cenových nabídek na prodej pozemku 737
7. Žádost o odkup pozemku p.č. 140/5 v k ú Všehrdy
8. výsledky výběrového řIzeni Multifunkční hřiště Všehrdy
9. Rozpočtové opatřeni č. 3/2021
10. Různé
11. Závěr
Průběh hlasování : hlasováno veřejně
výsledek hlasování:
Pro přijetí návrhu
Proti'
Zdrželi se hlasovánŕ
Usnesení č. 175/17 bylo schváleno

5 Členů ZO
nikdo
nikdo

4. Projednání žádosti kontrolnIho výboru obce Všehrdy
předsedajÍcÍ předala slovo předsedkyni kontro|ního výboru paní Marii Vášové, aby sdělila informace
přítomným. Na základě sdělených informací položila předsedajÍcÍ otázky předsedkyni kontrolnIho
výboru a dále své vyjádřeni k uvedené záležitosti sdělila i právní zástupkyně obce Všehrdy, panijUDr.
Zamazalová.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům, kterým
bylo na všechny otázky odpovězeno předsedajÍcÍ a právni zástupkyní obce Judr. Zamazalovou. Paní
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vášová navrhla, aby se zastupitelé zabývali podnětem a kontrolou řešeni žádostí o informace dle
zákona č. 106/1999Sb.
Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO. Protože nebylo žádných dalších
připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni.

Návrh usnesení č. 176/17:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje návrh zastupitelky Marie VáŠové o svoláni mimořádné
pracovni schůze zastupitelů obce Všehrdy, kde se budou zastupitelé zabývat problematikou řešeni
žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.

Průběh hlasování : hlasováno veřejně
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasováni"
Usneseni č. 176/17 bylo schváleno

4 členové ZO
1 člen ZO
nikdo

5. Uzavřeni kupních smluv v rámci záměrů prodejů pozemků
Kupní smlouvy budou připraveny až na základě zhotoveného geometrického plánu.
Návrh usnesení č. 177/17:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje uzavřeni kupní smlouvy s

na základě jeho

žádosti na zveřejněný záměr obce prodat část pozemku p.č. 597/14 za podmínek uvedených v
záměru obce. Záměr obce byl schválen usnesením č. 161/16.
Před hlasovánim nebyly vzneseny Žádné námitky z řad ZO.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Protože nebylo žádných dalších připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni.
Průběh hlasováni : hlasováno veřejně
výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasování'
Usnesení č. 177/17 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

Návrh usneseni č. 178/17:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje uzavřeni kupní smlouvy s

na základě jeho

žádosti na zveřejněný záměr obce prodat část pozemku p.č. 597/14 za podmínek uvedených v
záměru obce. Záměr obce byl schválen usnesením č. 162/16.
Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Protože nebylo žádných dalších připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni.
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Průběh hlasování: hlasováno veřejně
výsledek hlasování:
Pro přijetí návrhu"
Proti'
Zdrželi se hlasovánŕ
Usnesení č. 178/17 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

Návrh usnesení č. 179/17:
Zastup'telstvo obce Všehrdy schvaluje uzavřen" kupn" smlouvy s p
na základě žádosti

na zveřejněný záměr obce prodat Část pozemku p.č 597/14 za

podmínek uvedených v záměru obce. Záměr obce byl schválen usnesením č. 163/16.
Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Protože nebylo žádných dalších připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.

Průběh hlasování : hlasováno veřejně
výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasováni'
Usnesení č. 179/17 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

6. Posouzení cenových nabídek na prodej pozemku 737
Na základě záměru prodeje pozemku 737, který byl schválen dne 23.6.2021 usnesením č. 165/16 a
který byl zveřejněn od 1.7.2021 - 31.7.2021 se přihlásili dva zájemci - společnost Agile trans s.r.o. a
společnost Can eco group Cz s.r.o. zájemci byli vyzváni k zasláni cenové nabídky stanovené
minimální hranicí dle záměru, a to v uzavřené obálce. Obálky musely být doručeny na OÚ Všehrdy
do 3.9.2021, což bylo splněno v obou případech. Kontrolu neporušení zalepených obálek provedli
zastupitelé i přítomný host p. Rajtora a ZO Všehrdy následně přistoupilo k otevření obálek.
Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům, kterým na všechny
otázky bylo odpovězeno.
ProtoŽe nebylo žádných dalších připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 180/17:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 737 se
společnosti Can Eco group Cz, s.r.o., která požádala o odkup na základě uveřejněného záměru obce
prodat pozemek p.Č. 737 (usnesení č. 165/16) a to za cenu 1.050.000,- KČ. v případě, že společnost
Can Eco Group Cz,s.r.o. s obcí smlouvu nepodepíše, bude nabídnuto uzavřeni kupní smlouvy
společnosti Agile- trans, s.r.o. která nabídla Částku 1.000.000,-KČ.
Průběh hlasování : hlasováno veřejně
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu"

3 členové ZO
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Proti'
Zdrželi se hlasování'

1 člen ZO
1 člen ZO

Usnesení č. 180/17 bylo schváleno

7. Žádost o odkup pozemku p.Č. 140/5 v k.ú Všehrdy
by ráda vyrovnala v rámci komplexních pozemkových úprav rozdíly, které
vyplynuly z mIstního šetření katastrálního úřadu. Pozemek P.Č. 140/5, o jehož odkoupení žádá má
rozlohu 6m2.
Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitkyz řad ZO.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Protože nebylo žádných dalších připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni.
Návrh usneseni č. 181/17:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje záměr obce prodat pozemek p.č. 140/5 v k.ú. Všehrdy o
rozloze 6m2 a to za cenu 120 KČ za 1m2, dle usneseni č. 146/15.
Průběh hlasováni: hlasováno veřejně
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasování'
Usneseni č. 181/17 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

8. výsledky výběrového řIzeni Multifunkční hřiště Všehrdy
předsedajÍcÍ sdělila informace k výběrovému řIzení a přečetla výslednou zprávu z výběrového
řizeni.
Osloveny byly firmy:
·

Bonita s.r.o.

·

Multiunit s.r.o.

·

BplusP s.r.o.

·

DT hnilica

· Yggdrasilmont s.r.o.
Současně bylo výběrové řízenI uveřejněno jako otevřená výzva v souladu se zákonem.

Komise převzala 4 obálky s nabídkami od firem.
·

Linhart spol. s.r.o.

·

Vysspa sport technology s.r.o.

·

Tubeko sport spol. s.r.o.

·

Multi unit s.r.o.

Vyhodnoceni výběrového řizenI - viz. příloha - protokol o otevIráni obálek
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Před hlasováním nebyly vzneseny Žádné námitky z řad ZO.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Protože nebylo žádných dalších připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 182/17:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje uzavření smlouvy o dílo na základě výsledku výběrového
řIzeni s firmou Linhart spol. s.r.o. na realizaci projektu Multifukční hřiště Všehrdy.
Průběh hlasování : hlasováno veřejně
výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'
Proti"
Zdrželi se hlasování'
Usnesení č. 182/17 bylo schváleno

3 členové ZO
nikdo
2 členové ZO

9. Rozpočtové opatření č. 3/2021
Informace o rozpočtovém opatření předala účetní obce Všehrdy p. Ašenbrenerová, která
zodpověděla i dotazy přítomných.
Před hlasováním nebyly vzneseny Žádné námitky z řad ZO.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům, kterým byly vznesené
dotazy zodpovězeny.
Protože nebylo žádných dalších připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 183/17:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje rozpočtové opatřeni Č.3/2021 bez výhrad.

Průběh hlasování : hlasováno veřejně
výsledek hlasování:
Pro přijetí návrhu'
Proti"
Zdrželi se hlasování'
Usneseni č. 183/17 bylo schváleno

4 členové ZO
nikdo
1 člen ZO

10. Různé

10.1. Státní kontrola Oblastní archiv Kadaň - info
Dne 1.6.2021 proběhla v dopolednIch hodinách státní kontrola zoblastního archivu v Kadani.
Kontrola se zaměřila na spisovnu, spisový a skartační řád, záznamy v podatelně, archivní knize apod. a
proběhla bez nejmenší výtky ze strany kontrolovaného orgánu. PředsedajÍcÍ předložila i obdržený
zápis z kontroly, u kterého žádá zastupitelstvo o vzetí na vědomi.
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Zastupitelstvo obce Všehrdy bere na vědomi zápis ze státní kontroly oblastního archivu v Kadani.

10.2. Plánování kontrol výborů - příprava jednacího řádu výborů obce Všehrdy
PředsedajÍcÍ sdělila, že s ohledem na skutečnost, že došlo k nerespektováni dohodnutých pravidel v
rámci plánování kontrol výborů připraví jednací řád pro výbory, který bude předložen na následujichn
zasedání zastupitelstva obce.
10.3. Sponzorské dary 2021

Byly osloveny všechny právnické subjekty na katastrálním území obce Všehrdy a blízkého okolí:
Pextra s.r.o. , Anadana s.r.o., Danante s.r.o., projda, Pila Všehrdy, Trident, Severočeské doly a.s., ABC
Chomutov s.r.o. ,Can eco group s.r.o.,
Sponzorské dary jsme obdrželi od:
·

Severočeské doly a.s. - 30.000,- KČ

·

ABC Chomutov - 10.000,- KČ

·

Can Eco group - 20.000,- KČ

·

Vězeňská služba Všehrdy - poskytuje prostory střelnice a toalet + pomoc odsouzených při
přípravě akcí

·

Pextra - nabídla součinnost v jiné oblasti dle potřeby obce

10.4. Byla provedena pravidelná revize všech elektrospotřebičů v majetku obecního úřadu VŠehrdy
Předání informace i o nefunkční lednici na OÚ.
10.5. Obec již má k dispozici automobil lveco + 3 ks kontejnerů a jsou dokončená odpadová hnízda
předáni informací.
10.6. Informace o upomínkových předmětech obce
Na základě poptávky byla zpracována přehledná tabulka, kde jsou nabídky od třech firem.
11. Závěr
PředsedajIcI poděkovala všem přítomným za účast a ukončila 17 zasedání Zastupitelstva obce
VŠehrdy v 17,42 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenčnílistina
2. Prezentace 17. zasedání ZO Všehrdy
3. Návrh rozpočtového opatřeni Č.3
4. Protokol o posouzení nabídek - Multifunkční hřiště Všehrdy
5. Kopie nabídek ke koupi p.č. 737
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6.

Kopie vyjádřeni státního ob|astnľho archivu z kontroly dne 1.6.2021

7.

Kopie žádosti p. Schauerové o koupi pozemku

cýy
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