OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01 VŠehrdy

ZÁPIS
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce ve Všehrdech dne 17.2.2020
Přítomni:

Březinová Petra
Aleš Vinduška
'

Omluveni:

Jana Arnetová
Marie Vášová
Alena Borlová
------

Hosté:

.

.
.

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Termin:

17. 2. 2020 od 16:30 hodin

1. zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ,,ZO") bylo zahájeno v 16,32 hodin starostkou obce Be. Petrou
Březinovou (dále jako ,,předsedajÍcÍ"), která ještě před zahájením upozornila na skutečnost, Že bude
pořízena audio nahrávka ze strany obce. O nahrávání informovala i paní
, 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 9.2.2020 do 17.2.2020. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické úřední desce".
2. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
PředsedajÍcÍ navrhla zapisovatelkou pani Ludmilu Částkovou a ověřovatele zápisu paní Alenu
Borlovou a Marii Vášovou. Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
Všichni se shodli na hlasování v jednom usneseni.
Návrh usneseni č. 74/7:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje zapisovatelkou zápisu paní Ludmilou Částkovou a
ověřovatele zápisu paní Alenu Borlovou a Marii Vášovou.
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OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01Všehrdy
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
Proti'
ZdrŽeli se hlasování"

Usneseni č. 74/7 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

3. Schválení programu
předsedajÍcÍ seznámila přítomné s návrhem programu včetně diskuze (v souladu s platným jednacím
řádem ze dne 30.12.2014 dle ustanovení 6, bod 3.) v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Protože z řad zastupitelstva obce již nebylo žádných návrhů, bylo přistoupeno k hlasování.
Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
Návrh usneseni č. 75/7
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje následujÍcÍ program 6. zasedání ZO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

zahájeni
Určeni ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schváleni programu
Schválení jednacího řádu
Schválení smlouvy o spolupráci s MVDr. Halounkem
Schváleni daru Chomutovské knihovně
Schváleni Darovací smlouvy s Ústeckým krajem
Schválení uzavření dohody o poskytnutí dotace
Projednáni navýšeni odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce
Projednání žádosti občanů
Různé
Diskuze
Závěr

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

Usnesení č. 75/7 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

4. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce Všehrdy
předsedajÍcÍ předložila návrh jednacího řádu. Byla předána informace, že jednací řád je k dispozici na
internetových stránkách obce www.vsehrd'y.cz v odkazu aktuální informace. V bodě jednání vznesla
dotaz paní Vášová, zda by mohl jednací řád obsahovat ještě další možnosti. Vzhledem k tomu, že
starostka obce požádala zastupitele v předstihu s tím, že pokud budou mít připomínky, mají je uvést
před jednáním zastupitelstva, aby mohl být návrh upraven. Dále předsedajÍcÍ sdělila, že co není
v jednacím řádě upraveno se řIdí zákonem. Dále již nebyly podány žádné námitky z řad ZO a bylo
přistoupeno k hlasování.
Návrh usneseni č. 76/7
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje jednací řád v plném rozsahu a bez výhrad.

výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'

5 členové ZO
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OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy
Proti'
Zdrželi se hlasováni'

Usneseni č. 76/7 bylo schváleno

nikdo
nikdo

5. Schváleni smlouvy o spolupráci s MVDr. Halounkem
Jedná se o smlouvu o předáváni, přebiránÍ a zajišťování pobytu toulavých psů do útulku na adrese
Beethovenova 5407, Chomutov. V souladu s touto smlouvou je vedena na obecním úřadě i nová
evidence psů, včetně fotodokumentace, pro lepši identifikaci psů.
Návrh usneseni č. 77/7
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje smlouvu o spolupráci s MVDr. Halounkem.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.

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

Usneseni č. 77/7 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

6. Schválení daru Chomutovské knihovně
Knihovna Chomutov v roce 2019 požádala obec Všehrdy o finančnidar, který by byl uskutečněn na
základě darovací smlouvy. Tento dar by sloužil pro účely obecné knihovny, nejenom k zápůjčce knih,
ale i společenských her a jiných atributů knihovny. jedná se o roční dar ve výši 2000,- kč, který by
obec Všehrdy poskytovala každoročně, do té doby, než by jej zastupitelstvo zrušilo.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasovánI. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.
Návrh usneseni č. 78/7:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje návrh darovací smlouvy mezi obcí Všehrdy a knihovnou
Chomutov v celkové výši 2.000,- KČ jedenkrát ročně do odvoláni usneseni ZO.
Výsledek hlasováni:
Pro přijeti návrhu°
Proti'
Zdrželi se hlasování'

Usneseni č. 78/7 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

7. Schválení darovací smlouvy s Ústeckým krajem
K tomuto budou přednese svůj návrh zastupitelka Marie Vášová, která převzala za tento bod
kompetence. Dle pani Vášové se nevyplatí uzavřít smlouvu s Ústeckým krajem, vznikne obrovská
zátěž pro obec, co se týká údržby.
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OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.
Návrh usneseni č. 79/7
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje uzavřeni darovací smlouvy s Ústeckým krajem o přenecháni
pozemků 486/1, 483/10, 483/11
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasováni'

nikdo
2 členové ZO
3 členové ZO
Usneseni č. 79/7 nebylo schváleno

8. Schváleni uzavření dohody o poskytnuti dotace
8.1 Smlouva o poskytnuti dotace, jedná se o dohodu o poskytnutí dotace z programu rozvoje
venkova 2014-2020 ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Jedná se o 100% dotaci obnovy
života v našem lesíku. Vzhledem k terminům těchto dotací starostka navrhuje, že jakmile návrh
smlouvy bude vyhotoven ze strany poskytovatele dotace, bude rozeslán zastupitelům obce a
v případě, že nebude připomínek, bude podepsán starostkou obce na základě tohoto usnesení.
Pokud výhrady budou, bude projednán opětovně se svoláním mimořádného zasedání ZO.
Návrh usnesení č. 80/7
Zastupitelstvo souhlasí s tím, že podpis dohody o poskytnuti dotace ze Státního zemědělského
intervenčního fondu na obnovu života Všehrdského lesíku je pIně v kompetenci starostky obce Be.
Petry Březinové.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.

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

Usnesení č. 80/7 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

8.2 Smlouva ze státního fondu ŽP ČR s rozhodnutím o poskytnuti finanční podpory ve výši 160.000,KČ na podporu výměny kotlů v obci. Kampaň kotlíkové dotace. Starostka sdělila, že v létě byla na
našem obecním úřadě schůze ohledně kampaně kotlíkové dotace. A nyní 12.2.2020 dorazilo
rozhodnuti se schválením dotace a návrh smlouvy na uzavření smluvního vztahu s SFŽP ČR. Starostka
vysvětlila občanům, že jde o dotaci, kterou nám SFŽP ČR poskytne a my budeme dále na ZO
schvalovat, zda půjčime žadatelce o nový plynový kotel tyto finanční prostředky a určime následné
splátky.
Návrh usnesení č. 81/7
Zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy se státním fondem životního prostředí ČR pro uvedenou
podporu výměny kotlů v obci Všehrdy.
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OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.

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

3 Členové ZO
nikdo
2 členové ZO
Usneseni č. 81/7 nebylo schváleno

9. Schválení navýšeni odměny neuvolněným členům ZO.
MV ČR zaslalo metodické doporučeni k novele nařÍzenív|ády č. 318/2017 Sb. ze dne 9.12.2019,
s účinnostiod 1.1.2020. Vzhledem k zapojování se zastupitelů vÍce do děnív obci navrhuje
předsedajÍcÍ odměny zastupitelů navýšit na celkovou výši 600,- Kč/měsic.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.
Návrh usneseni č. 82/7:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje navýšeni odměn neuvolněným členům ZO na 600,- Kč/měsíc
s účinnosti od 1.3.2020. Účetní obce Všehrdy zanese tyto změny do rozpočtu obce.

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

Usneseni č. 82/7 bylo schváleno

4 členové ZO
nikdo
1člen ZO

10. projednání žádosti obČanů
10.1 Žádost pana
Pan
žádá o pronájem pozemku 510/8 za účelem zahrady. Od roku 2007 do roku 2014
platil pronájem státnímu pozemkovému fondu. Pozemek byl následně v roce 2014 převeden na
obec a ta v tehdejší době za bývalého zastupitelstva na žádost pana
nereagovala.
Návrh usneseni č. 83/7:
Zastupitelstvo obce VŠehrdy schvaluje pronájem panu
na pozemku 510/8 za
účelem zahrady za 4,- Kč/m2.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.

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

Usnesení č. 83/7 bylo schváleno

4 členové ZO
1 člen ZO
nikdo

Obecnlúřad Všehrdy, Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy

tel.: 602 655 158
ID: ydva9ic

url: www.vsehrdy.cz
e-mail: obec@vsehrd'ý.cz

lČ: 00673293
č.ú.: 0940009339/0800

l

'
OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy
10.2 Žádost pani
Pani
si podala žádost o snÍženÍ nájmu za pronájem pozemku Č.458/5 a č. 458/4 vzhledem
ke své tíživé finanční situaci. V současné době pIati 4,- Kč/m2, přičemž pozemky nevyužívá celé, nýbrž
jen většinovou část. Z tohoto důvodu navrhla předsedajÍcÍ snížit nájemné pro rok 2020 na polovinu.
Návrh usnesení č. 84/7:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje snÍženÍ nájmu p.
o 50% na rok 2020.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.

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

10.3 Žádost paní

Usnesení č. 84/7 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

o vydání kulis

Pani
žádá o vydání kulis, které jsou umístěny na obecním úřadě téměř 10 let.
Vzhledem ke zkresleným informacím, které žadatelka podala obecnímu úřadu, byla celá skutečnost
prověřena a byla oslovena věznice a školské zařizenI s dotazem ohledně možnosti vydání kulis
žadatelce. Vše probíhalo s ohledem, že kulisy tvořili odsouzení. Z vyjádření školského vzdělávacIho
střediska vyplynulo, že tvrzení žadatelky není pravdivé, nicméně vzhledem k tomu, že tento majetek
nebyl inventarizován, nemaji námitek pro vydání žadatelce. Z tohoto důvodu předsedajÍcÍ navrhla
vydat kulisy paní
.
Návrh usneseni č. 85/7
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje vydání kulis pani
ve stavu v jakém se
momentálně nachází v hale obce.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.
výsledek hlasováni:
Pro přijeti návrhu"
5 Členů ZO
Proti'
nikdo
Zdrželi se hlasováni"
nikdo
Usnesení č. 85/7 bylo schváleno
10.4. Žádosti občanů (p.
, p.
,
, p.
, p.
, p.
o
poskytnutí věcného daru samostatně žĹjÍcÍm starobním důchodcům za rok 2019 ve výši 2500,-.
PředsedajÍcÍ podala vysvětlujÍcÍ informace: žádosti tohoto typu musí být podány v kalendářním roce,
za který příspěvek požadují. Aby se předešlo dohadům a nejasnostem, bude zpracován vnitřní
předpis, který bude jasně definovat pravidla pro jednotlivé příspěvky pro občany Všehrd.
Návrh usneseni č: 86/7
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje zamÍtnutÍ žádosti výše uvedených občanů včetně přijeti
zrušení platnosti usneseni o poskytování daru ve výši 2.500 KČ samostatně žĹjÍcÍm seniorům, které
bylo schváleno dne 27.12.2016.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny
Žádné námitky z řad ZO.
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OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy
výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasovánŕ

10.5 Žádost

Usnesení č. 86/7 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

o poskytnutí finančního daru k jubileu ve výši 10.000,- Kč.

předsedajÍcÍ předložila tuto žádost ZO z důvodu toho, že v roce 2017 byl přerušen trvalý pobyt p.
, kdy byla přihlášena do seniorského centra, kde stále žije. PředsedajÍcÍ však předložila ZO
žádost a dokumenty žadatelky, které působily velmi nevěrohodně. Starostka sdělila, že z tohoto
důvodu vyžaduje osobní předáváni žádostí, aby se předešlo zneužÍvánjtohoto příspěvku. Dále nabídla
osobní pomoc lidem, kteří si o ni řeknou. S
Návrh usneseni č: 87/7
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje žádost p.
o poskytnutí daru k jubileu ve výši
10.000,- KČ.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni. Před hlasovánIm nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
nikdo
Proti'
2 členové ZO
Zdrželi se hlasování'
3 členové ZO
Usnesení č. 87/7 nebylo schváleno

11. Různé
11.1 Schválení inventarizace obce Všehrdy za rok 2019
Předsedkyně inventarizační komise předložila zápis inventarizační komise (viz. příloha), kdy členka
inventarizační komise jana Arnetová celý zápis přečetla. P.
sdělila, že jakožto členka
inventarizační komise netušila, že se bude na zastupitelstvu inventarizace za rok 2019 schvalovat a že
si připravila svůj protokol, ale nemá ho s sebou. předsedajÍcÍ sdělila, že paní
byla řádně
informována o schůzkách inventarizační komise jak předsedkyni, tak pani účetní, ale nedostavila se
v domluveném čase. Pani
dále sdělila, že žádá kopii zápisu. Ta ji byla předána ihned po
konání zastupitelstva.
Návrh usnesení č: 88/7
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje inventarizaci obce Všehrdy za rok 2019.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.
výsledek hlasováni:
Pro přijeti návrhu°

4 členové ZO

Proti'
Zdrželi se hlasování'

nikdo
1 člen ZO

Usneseni č. 88/7 bylo schváleno
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OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy
11.2 Rozpočtové opatřeni Č.5/2019 - na vědomí - v rámci již schváleného předběžného opatření ze
dne 11.12.2019 usnesení66/6
11.3 Černé skládky - na vědomi- podány informace o množeni se černých skládek a o postupu
V

V

r

reseni

11.4 Okna ná obecním úřadu - je nutno znovu osadit okna, kterými teče- osloveno vÍce firem
s nabídkou řešeni
11.5 Předsedové FV A KV předložili plán terminů pro konáni výboru
- Kontrolní výbor (předsedkyně - p. VáŠOvá) - září/řÍjen 2020
- Finanční výbor (předsedkyně - p. Arnetová) - listopad 2020
11.6 Vyžádán zápis z kontrolního výboru po předsedkyni výboru p. Vášové
12. Diskuze

·

p.
předala písemné upozornění starostce obce a žádala o upřesnění datumu
vyvěšení programu zastupitelstva.

13. Závěr
předsedajÍcÍ poděkovala všem přítomným za účast a ukončila 7. Zasedání Zastupitelstva obce Všehrdy
v 17,27 hodin.
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zápisu:
PrezenčnIIistina
Návrh jednacího řádu
Návrh smlouvy s MVDr. Halounkem
Návrh darovací smlouvy knihovny
Návrh darovací smlouvy s Ústeckým krajem
Návrh smlouvy státní fond Životního prostředí ČR
Inventarizace obce Všehrdy 2019
Žádosti občanů
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Zapisovatel: Be. Ludmila Částková·
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Ověřovatelé zá,isu, Alena Bodová.

Marie Vášová. /?:a 4r- l .

Starostka obce : Be Petra Bře, noý
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