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OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy

ZÁPIS
z 9. zasedání Zastupitelstva obce ve Všehrdech dne 15.6.2020
Přítomni:

Březinová Petra
Aleš Vinduška
'

Omluveni:

jana Arnetová
Alena Borlová
Marie Vášová

------

Hosté:

.

Místo konáni: zasedací místnost obecního úřadu
Termin:

15. 6. 2020 od 17:00 hodin

1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ,,ZO") bylo zahájeno v 17,00 hodin starostkou obce Be. Petrou
Březinovou (dále jako ,,předsedajicř'), která ještě před zahájením upozornila na skutečnost, že bude
pořízena audio nahrávka ze strany obce. Informace podle § 93 odst. 1zákona o obcích byla na úřední
desce Obecního úřadu Všehrdy zveřejněna v souladu se zákonem, a to od 5.6.2020. Současně byla
zveřejněna na ,,elektronické úřední desce".
2. Určeni ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
PředsedajÍcÍ navrhla zapisovatelkou pani Ludmilu Částkovou a ověřovatele zápisu pani Alenu
Borlovou a Aleše Vindušku. Před hlasováním nebyly vzneseny Žádné námitky z řad ZO.
VŠichni se shodli na hlasovánív jednom usnesení.
Návrh usnesení č. 96/9:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje zapisovatelkou zápisu paní Ludmilou Částkovou a
ověřovatele zápisu paní Alenu Borlovou a Aleše Vindušku.
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasování'
Usnesení č. 96/9 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo
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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
ZO.
Návrh usnesení č. 97/9
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje následujÍcÍ program 9. zasedání ZO.
Zahájení
Určeni ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schváleni programu
OZV 1/2020
OZV 2/2020
Seznámení s výsledky kontroly hospodaření KÚÚK
Schváleni závěrečného účtu za rok 2019
Různé
Diskuse
Závěr

výsledek hlasování:
Pro přijetí návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasováni'
4.

Usnesení č. 97/9 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti
PředsedajÍcÍ seznámila přítomné se základni povinností Zastupitelstva a to konkrétně
s povinností chovat se jako řádní hospodáři. PřibKžila aktuální situaci, která nastává
v souvislosti s Covid-19, a to konkrétně poníženI přijmu obci v ČR. Sdělila informaci, Že na
pracovni schůzce se zastupitelé snažili přijít na vhodná opatřeni a proto je návrh OZV pro
výpočet sazby daně ze staveb a jednotek u zdanitelných staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm.
b) zákona o dani z nemovitých věcí a u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek uvedených
v § 11 odst. 1 písm. d) zákona o dani z nemovitých věcí se stanovi dle § 11 odst. 3 pÍsm. b)
zákona o dani z nemovitých věcí v celé obci koeficient ve výši 1,5. A na území celé obce se
stanovi mistni koeficient ve výši 3.
Dále oznámila přítomným, že v případě schválení bude tato vyhláška účinná od 1.1.2021, tudíž
první platby budou probíhat v roce 2022.
Námitky z řad občanů vznesla obyvatelka obce pani

, která nesouhlasila.

Návrh usnesení č. 98/9
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o stanovení koeficientů
pro výpočet daně s účinnosti od 1.1.2021.

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

Usneseni č. 98/9 bylo schváleno

4 členové ZO
1 člen ZO
nikdo
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5. Obecně závazná vyhláška Č. 2/2020 - o mÍstnÍm poplatku z pobytu
Navrhujeme denní sazbu daně z ubytovací kapacity na 15,- osoba l den. Nesouhlas z řad občanů
vznesla pani

.

Návrh usnesení č. 99/9
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje obecně závaznou vyhlášku Č. 2/2020 o mistnim poplatku z
pobytu, která nabude účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

výsledek hlasování:
Pro přijetí návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasování"
Usnesení č. 99/9 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

6. Seznámení s výsledky kontroly hospodaření KÚÚK
výsledky kontroly hospodařeni jsou vyvěšeny na úředních deskách od 20.5.2020, Citace ze zprávy
přednesla pani účetní Ašenbrenerová.

7. Schváleni závěrečného účtu za rok 2019
Návrh závěrečného účtu spolu s výsledky kontroly hospodaření KÚÚK jsou vyvěšeny od 20.5.2020.
Zastupitelé se s nimi důvěrně seznámili, a pokud nejsou dotazy, můžeme přejít k hlasování návrhu
usneseni.
Návrh usnesení č. 100/9
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje hospodaření obce za rok 2019, účetní závěrku obce a
závěrečný účet za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření obce Všehrdy za
rok 2019 bez výhrad.
výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasovánř
Usneseni č. 100/9 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

8. Různé
8.1 Poděkováni pani
.
předsedajícI oficiálně poděkovala paní
za ušiti roušek pro celou obec a sdělila, že byl pani
předán dar jako poděkováni v podobě dárkové karty do obchodního řetězce v hodnotě
2.000,-. Tento dar byl s pani
projednán a poukaz dostala do obchodu, který navštěvuje.
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8.2 Směrnice
předsedajÍcÍ informovala o připravě směrnice na poskytování darů občanům, a to s ohledem na
podnět KÚÚK
8.3 jmenovánIIK
PředsedajÍcÍ oznámila, že jmenovala pro rok 2020 inventarizační komisi ve složeni
Předseda IK - paní Borlová Alena
Člen IK jana Arnetová
8.4 Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumáni hospodaření DSO Chomutovsko
PředsedajícI seznámila přítomné s informaci, že proběhla valná hromada OSO Chomutovsko, kde byl
schválen závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodařeni OSO Chomutovsko, které
mohou občané i nadále sledovat na úředních deskách obce Všehrdy.
8.5 prodej dřeva
předsedajÍcÍ sdělila, že na pracovni schůzce proběhla diskuse ohledně ceny za prodej dřeva. jde o
hrušně a modřin. Vzhledem k tomu, že dřIvI je nachystané a rádi bychom, aby se částečně vrátili
náklady obci, rozhodli jsme se, že částka bude 800,-/1m3.
8.6 Nové webové stránky
Předseda jÍcÍ informovala o nových webových stránkách a možnostech staženi aplikace V obraze, kde
mohou občané sledovat aktuálně informace v oblastech úřední desky, aktualit, zprávy atd.
Pani
vznesla námitku, že se jí stránky nehbí a nemůže kontrolovat Činnost obce.
8.7 Navýšeni částky na letní kino
Předseda jÍcÍ navrhla možnost využit letního kina. Konstatovala, že zatím nezávazně zarezervovala dva
termíny, přičemž jeden by byl využit pro dětské promítáni a druhý by byl určen pro film pro dospělé.
Sdělila, že se pokusi zajistit sponzorský dar, ale v případě, že by dar nebyl získán, navrhuje nás|edujÍcÍ
usneseni:
Návrh usnesení č. 101/9
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšeni částky na letní kino dle výběru filmu. V maximální výši
12,000,-KČ za jeden film. PromItánI by bylo jedenkrát dětské a jedenkrát pro dospělé.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.

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

Usnesení č. 101/9 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

8.8 Dodatečná informace k RO č. 5
PředsedajÍcÍ konstatovala, Že dne 11.12.2019 byla schválena kompetence starostce k rozpočtovému
opatřeni, ovšem této kompetence nebylo využito, jelikož došlo pouze ke změně rozpisu rozpočtu, kdy
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l

se hýbalo pouze mezi položkami v jednotlivých paragrafech. Toto rozpočtové opatřeni bylo označeno
jako IN12/2019/1 - tím však bylo míněno pouze to, že šlo o interní změny nezávazných ukazatelů ke
dni 31.12.2019. Účetní obce, pani Ašenbrenerová ještě specifikovala přesné znění dle doporučeni a
metodiky ministerstva vnitra. Tato informace byla zmíněna v rámci podnětu paní
, kdy
problém ve slově usneseni přetrvával. Paní Ašenbrenerová chybu pojala za svou, i když software toto
měl takto nastavené a sdělila, že příště se již toto nestane.

9.

Diskuze

Pani
·

:
vznesla opětovný dotaz ohledně popelnic, které dle poslednIho jednání ZO měly být
umístěny za budovu OÚ - pani
bylo opětovně vysvětleno, že to bylo
konzultováno s TSCHM a byl by to problém, tudíž se udělala jiná opatření, aby popelnice
samovolně ve větru nenajIžděli na plot paní
, pokud se situace bude opakovat
bude OÚ hledat jiné řešenÍumÍstění popelnic u OÚ

·

vznesla dotaz kdo je správcem nových webových strá nek a celkově vyjádřila
nespokojenost s novými webovými stránkami (systém aktualizace apod.) - paní
byla předána informace, že správcem webu je firma Gahileo a OÚ, webové
stránky se aktualizujI. Nové webové stránky se řIdí metodikou a doporučeními MV.

·

vznesla dotaz, Že ji nejde otevřít na webových stránkách jednací řád ZO obce Všehrdy,
hned po jednání ZO administrativní pracovnice zkontrolovala a ukázala paní
kde jednací řád je a je plně funkční a otevřít jde.

·

vznesla opětovný dotaz na pokáceni modřínu u pan
- bylo opět vysvětleno
místostarostou, že modřiny zasahovali dle oznámeni SČVK do potrubí a způsobovaly
poruchy vodovodu (SČVK odmítal nadále řešit poruchy potrubí pokud neodstraní OÚ
právě ty modříny)a modříny na hřišti byly suché a poškozené

·

vznesla dotaz, zdali by se do programu do ZO do sekce Různé mohlo psát přímo co se
bude projednávat - odpověděla starostka, že toto je plně v kompetenci starosty a ZO
obce Všehrdy. V sekci Různé se projednávají v době, kdy pozvánka na ZO s programem
byla již vyvěšena a jsou pouze informativního charakteru a jsou z větší části pouze dány
na vědomí

Pan

:
·

sdělil, že přišel kvůli projednávání koeficientu na nemovitosti. PředsedajÍcÍ sdělila, že
vzhledem k tomu, že přišel až v bodě různé, tak je již OZV č. 1/2020 schválena a sdělila
schválenou výši rrňstního koeficientu. Pan
se ohradil, že se mu to nehbí,
jelikož je majitelem bytového domu.

starostka Březinová:
·

předala informace o hromadÍcÍch se stÍŽnostÍ na včely pan

, řeší přímo s panem

10. Závěr
předsedajÍcÍ poděkovala všem přítomným za účast a ukončila 9. Zasedání Zastupitelstva obce Všehrdy
v 18.16 hodin.
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Přílohy zápisu:
"

1.
2.
3.

PrezenčnIlistina
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
Zpráva o výsledcích hospodařeni obce za rok 2019 KÚÚK

4.
5.

Návrh obecně závazné vyhlášky Č.1/2020
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2020
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Zapisovatel: Be. Ludmila Částk,,á.
Ověřovatelé zápisu: Alena Borlová·
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Starostka obce: Be. Petra Březinová
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