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Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy

ZÁPIS
z 8. zasedání Zastupitelstva obce ve všehrdech dne 15.5.2020
Přítomni:

Březinová Petra
Aleš Vinduška
0

Omluveni:

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

Hosté:

.

Místo konáni: zasedací místnost obecního úřadu
Termin:

15. 5. 2020 od 15:00 hodin

1. zahájeni
Zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ,,ZO") bylo zahájeno v 15,00 hodin starostkou obce Be. Petrou
Březinovou (dále jako ,,předsedajicř'), která ještě před zahájením upozornila na skutečnost, že bude
pořízena audio nahrávka ze strany obce. O nahráváni informovala i paní
, která si audio
záznam pořizovala ze strany občana obce.
PředsedajÍcÍ seznámila občany s pravidly jednání
v nouzovém režimu. PředsedajÍcÍ dále konstatovala, že ZO je usnášeníschopné.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Všehrdy
zveřejněna v souladu se zákonem, a to od 7.5.2020 do 15.5.2020. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické úřední desce".
2. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
Předsedaj'c' navrhla zap'sovatelkou pan' Ludmilu Částkovou a ověřovatele záp'su pan' jana
Arnetovou a Marii Vášovou. Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
VŠichni se shodli na hlasovánív jednom usneseni.
Návrh usnesení č. 88/8:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje zapisovatelkou zápisu paní Ludmilu Částkovou a ověřovatele
zápisu paníjanu Arnetovou a Marii Vášovou.

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

Usnesení č. 88/8 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo
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3. Schváleni programu
předsedajÍcÍ seznámila přítomné s návrhem programu. 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. 89/8
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje následujÍcÍ program 8. zasedání ZO.
1. Zahájeni
2. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schváleni programu
4. Seznámení s výsledky kontroly MVČR konané v obci Všehrdy
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Schváleni územní působnosti MAS SZK na období 2021-2027
Schváleni střednědobého rozpočtového výhledu 2020-2024
Schváleni rozpočtového opatření č. 1/2020
Různé
Diskuse
Závěr

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

4.

Usneseni č. 89/8 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

Seznámeni s výsledky kontroly MVČR konané v obci Všehrdy 27. 2. 2020 byla MV ČR provedena
kontrola výkonu samostatné působnosti obce Všehrdy na základě par. 129 a násl. Zákona č.
128/2000 Sb., o obcích.

Byť se v daném konkrétním případě nejedná o pochybení současně zvoleného zastupitelstva obce,
kontrolní skupina upozorňuje na povinnost důsledně naplňovat § 92 odst. 1 zákona o obcích a
svolávat zasedání ZO tak, aby se konalo minimálně jedenkrát za tři měsíce (a to i za situace dle § 90
zákona o obcích). Obec porušila § 92 odst. 1 větu první zákona o obcích tím, že mezi zasedáními
konanými ve dnech 21. září 2018 a 4. dubna 2019 došlo k překročení zákonem stanovené 3 měsIčnI
periodicity konáni zasedání ZO. Vzhledem k tomu, že nelze učinit opravný prostředek, a s ohledem na
to, že se jednalo o pochybení předchozího ZO, můžeme za naše ZO sdělit informaci, že lhůty důkladně
monitorujeme a dodržujeme.
Evidence právních předpisů musí obsahovat veškeré právní předpisy, které obec vydala, tzn. platné i
zrušené (pozn. tuto povinnost obcím ,,přinesla" již novela zákona o obcích, která nabyla účinnosti dne
1. ledna 2003). Právními předpisy obce se podle platné právni úpravy rozumí nejen OZV (vydávané v
samostatné působnosti), ale rovněž nařIzenI obce (vydávané v působnosti přenesené). Evidence musí
obsahovat všechny údaje požadované § 12 odst. 4
zákona o obcích, přičemž byl tento paragraf porušen v konkrétni záležitosti, v daném šanonu byly i
neplatné OZV, ale v tabulce byly evidovány pouze platné. Tato situace byla napravena dne 27.2.2020
během přítomnosti MVČR dle jejich pokynů, aby byla tato skutečnost dána do řádného stavu.
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Písemné vyhotovení rozhodnutí, které OÚ vydalo na základě žádosti o poskytnutí informaci dle par.
106/1999 Sb. však neobsahovalo označení ,,rozhodnutí", čÍmž obec porušila § 69 odst. 1 správního
řádu, dle kterého v písemném vyhotovení rozhodnuti se uvede oznaČení "rozhodnuti" nebo jiné
označení. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první vydané rozhodnutí předsedajÍcÍ, bere plnou
zodpovědnost na sebe. Uvědomila si to po odesláni dokumentu, od té doby se to již neopakovalo.
.
Kontrolní skupina upozornila, že obec jakožto povinný subjekt podle § 18 odst. 1 lnfZ má povinnost
zpracovat do 1. března nás|edujÍcÍho roku a zveřejnit výroční zprávu, a to s obsahem a v kompletní
struktuře dané uvedeným ustanovením. Údaje ve výroční zprávě přitom musí být správné a ověřené,
měly by vždy reálně odrážet skutečný stav činnosti v oblasti poskytování informací. Metodika vŠak
nepočItala s tím, že někdo může vydat na jednu žádost vÍce rozhodnuti, jelikož se rozmnoží stížnosti
atd. Proto výpočet, který provedla předsedající a je uvedený ve výroční zprávě byl počítán dle
skutečnosti vydaných rozhodnutí na podané žádosti. MVČR však upozornilo na skutečnost, že i když
se vydá opětovné rozhodnutí v rámci reakce na stížnost, musí být ve výroční zprávě počítáno pod
písmenem a). Tímto byl porušen tento paragraf, přičemž náprava byla již sjednána a ve výroční
zprávě byl počet těchto vydaných rozhodnuti opraven z počtu 3 na počet 6. Výroční zpráva byla
vyměněna i na webových stránkách obce Všehrdy.
Návrh usnesení č. 90/8
ZO projednalo výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u obce Všehrdy dne
27.2.2020, provedené MVČR na základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízenI), ve znění pozdějších předpisů a bere na vědomi a schvaluje již uskutečněná nápravná
opatření ke kontrolním závěrům z této kontroly.
A to konkrétně již napravenou evidenci OZV obce Všehrdy a opravenou výroční zprávu dle par.
106/1999Sb. za rok 2019. U porušení par. 92 1. odst. již sjednat nápravu nelze, ale bude se nadále
monitorovat období pro splněnItéto zákonné lhůty a u porušeni par. 69 odst. 1 již také nelze sjednat
nápravu, ale bude kontrolována důslednost naplněni tohoto paragrafu, aby nedošlo k chybějichnu
označeni dokumentu. Před hlasováním nebyly vzneseny Žádné námitky z řad ZO.
výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'
Proti"
Zdrželi se hlasováni'

Usneseni č. 90/8 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

Zastupitelstvo obce v této věci ukládá starostce:
·

zajistit zveřejnění informace o projednání výsledků z kontroly výkonu samostatné působnosti
provedené MVČR na ZO, a to po dobu nejméně 15 dnů.

·

Dále podat zprávu MVČR neprodleně po projednáni ZO o návrzích a přijatých opatření.

5. Schváleni územní působnosti MAS SZK na období 2021-2027
jedná se o územní působnost v MAS SZK ve správním území naši obce, který není spojen
s povinnostmi a ani z ní nevyplývají žádné finanční závazky obce vůči MAS SZK. vydaný souhlas
s územní působnosti však může být přínosný a můžeme čerpat přes MAS SZK dotace. Od MAS SZK
jsme čerpali například dotaci i na Mikulášskou.
Obecní úřad VŠehrdy, Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy
tel.: 602 655 158
ID: ydva9ic

url: www.vsehrdy.cz
e-mail: obec@vsehrdy.cz

lČ: 00673293
č.ú.: 0940009339/0800

OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01 VŠehrdy
Návrh usneseni Č. 91/8
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje územní působnost MAS SZK na období 2021-2027.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.

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

Usneseni č. 91/8 bylo schváleno

5 Členů ZO
nikdo
nikdo

6. Schváleni střednědobého rozpočtového výhledu 2020-2024
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na 2020-2024 byl vyvěšen v souladu se zákonem
250/2000 Sb., od 6. 3. 2020. Byl zpracován ještě před nouzovým stavem, vzhledem k situaci s Covid
19 nevíme jak se bude ekonomika vyvíjet. výhledově počítáme s výstavbou rodinných domů, dále je
v rozpočtovém výhledu počítáno s možným úvěrem a v případě, že proběhnou prodeje pozemků, tak
vzroste příjem daně z nemovitosti.
Návrh usneseni č. 92/8:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 20202024.
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu"
Proti'
Zdrželi se hlasování"

Usnesení č. 92/8 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

7. Schváleni rozpočtového opatřeni č. 1/2020
Návrh RO č. 1 je zveřejněn od 30.4.2020. V listopadu 2019 byla vypsána Státním zemědělským
intervenčním fondem dotační titul: "Neproduktivní investice v lesích". Na základě pověřeni
zastupitelstva k učiněni potřebných kroků k zIskánI dotace, byla podána žádost o dotaci pod názvem:
"PosÍ|ení rekreační a společenské funkce Všehrdského lesíka - mlatová cesta" a "PosÍ|eni rekreační
a společenské funkce Všehrdského lesíka - herní a naučné prvky a mobiliář". Naše obec byla na
základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR zařazena mezi 27 (z celkového počtu 106)
žadatelů, kterým byla dotace doporučena za podmínek řádné administrace. V měsÍcÍch leden až únor
2020 byla realizována výběrová řizenI. Zpracovatelem zadávací dokumentace

a projektové

dokumentace byl Ing. Rostislav Mareš.
Vítěznou firmou pro část dotace "PosÍ|eni rekreační a společenské funkce Všehrdského lesíka mlatová cesta" se stala firma: Vodohospodářské stavby, s.r.o., Teplice, IČO 40233308,
s vysoutěženou částkou 847.586,- Kč bez DPH, tj. 1,025.580,- KČ včetně DPH. Předmětem zakázky je
výstavba mlatové cesty o celkové výměře 340 m2, s ohraničením zapuštěnými obrubníky z ocelové
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pásoviny, včetně dřevěných palisád k vyrovnání terénních nerovností z kulatiny výšky 0,5 m o celkové
délce 30 m. Místem plněni je území Všehrdského lesíka, který se nachází na území obce Všehrdy,
okres Chomutov, katastrální území Všehrdy. Dokončeni díla do 30.9.2020.
Vítěznou firmou pro Část dotace "PosÍĹenÍ rekreační a společenské funkce VŠehrdského lesíka herni a naučné prvky a mobiliář" se stala firma: DT Hnilica s.r.o., Děčín,_ IČO: 03939588,
s vysoutěženou částkou 656.950,- KČ bez DPH, tj. 794.910,- KČ včetně DPH. Předmětem zakázky je
dodávka a montáž dětských a naučných prvků a mobiliáře dle specifikace. Místem plněni je území
Všehrdského lesíka, který se nachází na území obce Všehrdy, okres Chomutov, katastrálni území
Všehrdy. Dokončeni díla do 31.8.2020.
Návrh usnesení č. 93/8
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020.

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

5 členů ZO
nikdo
nikdo

Usneseni č. 93/8 bylo schváleno

8. Různé
8.1 Navýšení částky na Den děti na 10.000,- Bude zajištěn kompletní program malování na obličej.
Show, balónky, skákací hrad a nafukovacíterč na lukostřelku a kopanou. předpokládaný termín
konání je 6.6.2020.
Návrh usneseni č. 94/8
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení částky na akci Den dětí na 10.000,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 hlasováni'

5 členů ZO
nikdo
nikdo

Usneseni č. 94/8 bylo schváleno

8.2 Zakomponováni položky 10000,- KČ na akci Den dětí schválené usnesením 94/8 do rozpočtového
opatření č. 1.
Návrh usneseni č. 95/8
Zastupitelstvo obce schvaluje zakomponováni položky 10000,- KČ, schválené usnesením 94/8 na
akci Den dětí do rozpočtového opatření č. 1. Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno
k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
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výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasování"

Usneseni č. 95/8 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

9. Diskuze
p. Vášová

·

vznesla dotaz ohledně postupu cesty u jejich domů, zdali se situace řeší a ZO sdělilo, že
situace je v řešeni. Bylo provedeno zaměřeni výškopisu a polohopisu včetně vjezdů
k jednotlivým pozemkům.

p.
·

vznesla dotaz k popelnicím před OÚ, neustále ji ve větru najjždějÍ na plot, žádá o nápravu popelnice budou umístěné za prostory OÚ do závětří

·

vznesla dotaz k otázce kácení stromů kolem silnice, proč se káceli i modřiny u dětského hřiště
- informace poskytl místostarosta ZO (tyto stromy - modřiny zasahovali kořeny do
kanalizace), již k dnešnímu dni bylo vysázeno 30 nových stromů - dubů a to nejenom v lesíku

·

vznesla dotaz zdali je již nainstalován kamerový systém nebo fotopasti u obecního úřadu a
které části jsou monitorovány, dále požadovala informace, kde jsou fotopasti konkrétně
umístěni a požadavek na vydáni některé fotografie - vzhledem k tomu, že se umÍstěnj mění a
také vzhledem k situaci, k Čemu jsou fotopasti v obci určeny nebude sdělováno občanům
přesné umÍstěni. Kamerový systém stále instalován nebyl - vedeni obce hledá levnější
variantu, popřípadě jiná řešeni. PředsedajÍcÍ sdělila, že momentálně k dispozici žádné
fotografie nemáme.

·

vznesla dotaz ohledně rozpoČtového opatření Č.5, že je na něm uvedeno datum projednáni
na ZO 31.12.2019, přesto, Že se ZO konalo 11.12.2019 - vše vysvětlila účetní OÚ Všehrdy p.
Ašenbrenerová a vysvětlení zpracuje do důvodové zprávy, která bude součástí RO Č.5 a bude
zveřejněna na webových stránkách obce

10. Závěr
PředsedajÍcÍ poděkovala všem přítomným za účast a ukončila 8. zasedání Zastupitelstva obce Všehrdy
v 15,39 hodin.
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Přílohy
1.
2.
3.
4.
5.

zápisu:
Prezenční listina
Protokol o výsledcích kontroly MVČR
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2024
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020
Důvodová zpráva k RO č. 5 k datu 31.12.2019 (vytvořeno dodatečně jako výstup z 8. zo)

ĹĹýp
Zapisovatel: Be. Ludmila Částková·
Ověřovatelé zápisu: Jana Arnetová-

Marie Vášová.

iůxL-" "

l

Starostka obce , Be. Petra Březinová

l
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