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OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy

ZÁPIS

z 11. zasedání Zastupitelstva obce ve Všehrdech dne 15.10.2020
Přítomni:

Be. Březinová Petra
Aleš Vinduška
,

Omluveni:

jana Arnetová
Alena Borlová
Marie Vášová
------

.

Hosté:

.
Místo konáni: zasedací místnost obecního úřadu
Termín:

15. 10. 2020 od 18:00 hodin

1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ,,ZO") bylo zahájeno v 18,00 hodin starostkou obce Be. Petrou
Březinovou (dále jako ,,předsedajícŕ'), 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 opatřeni před nákazou Covid-19. Upozornila na
povinnost ochrany dýchacích cest - ústenky po celou dobu zasedání, desinfekce rukou a dodržováni
zasedacího pořádku s dvoumetrovými rozestupy. O na hráváni 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 7.10.2020 do 15.10.2020. 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 paní Ja nu Arnetovou
a Alenu Borlovou. Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
Všichni se shodli na hlasováni v jednom usnesení.
Návrh usneseni č. 110/11:
Zastup'telstvo obce Všehrdy schvaluje zap°sovatelkou záp'su

paní Ludm'lou Částkovou a

ověřovatele zápisu paní janu Arnetovou a Alenu Borlovou.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasová nim nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.
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OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01VŠehrdy
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
Proti'
ZdrŽeli se hlasování"

Usnesení č. 110/11 bylo schváleno

\

5 členů ZO
nikdo
nikdo

3. Schválení programu
PředsedajÍcÍ seznámila přítomné s návrhem programu. A navrhla přidání bodu č. 7 schváleni návrhu
znaku a vlajky a bodu Č.8 schváleni uzavřeni smlouvy o poskytnuti' investiční dotace s Uk a bodu č. 9
Rozpočtové opatření č. 3/2020 Body byly přidány z důvodu, že návrhy obec obdržela až po vyvěšení
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. 111/11
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje nás|edujÍcÍ program 11. zasedání ZO.
1. zahájení
2.

Určeni ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3.

Schválení programu

4.

Schválení uzavřeni smlouvy o spolupráci obcí k projektu ,,Rozvoj infrastruktury cestovního
ruchu na Chomutovsku - INFOTABULE ll"

5.

Schváleni uzavřeni smlouvy o spolupráci obcí k projektu ,,Chomutovsko předchází vzniku
jednorázového nádobí"

6.

Schváleni uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro
poskytováni dotací nebo návratných finančních výpomocí

7.

Schválení RO Č.3/2020

8.

Schválení návrhu znaku a vlajky

9.

Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace s Uk

10. Různé
10.1 Revokace usneseni na vykonáváni obřadů
10.2 Žádost krajské zdravotní o poskytnutí daru
10.3 žádost občanů o odkup pozemků ( p

, p.

,p

11. Diskuse
12. Závěr

Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.
výsledek hlasování:
Pro přijetí návrhu'
5 Členů ZO
Proti'
nikdo
Zdrželi se hlasovánŕ
nikdo
Usneseni č. 111/11 bylo schváleno
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OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01Všehrdy
4. Schválení uzavření smlouvy o spolupráci obcí k projektu ,,Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
na Chomutovsku - INFOTABULE II"
PředsedajÍcÍ informovala, že jde o projekt, do kterého se za pojili všechny obce v rámci Chomutovska a
již nyní je možné v okolních obcích tyto tabule z projektu INFOTABULE l vidět. Konkrétně jde o
infotabuli, která bude obsahovat zajímavosti a fotografie z naŠí obce. Zažádáno máme o 1 ks, přičemž
podíl dotace· je ve výši 50%. Administrace, kterou zajistilo oso Chomutovsko činí náklad ve výši 2.000
kč a pojištěni 1.000 KČ. Cena za infotabuli je 32.390 KČ. Přičemž podíl obce je 16.195 KČ plus
administrace a pojištění.
Pani
před hlasováním u toho bodu chtěla opětovně vysvětlit o jakou smlouvu se konkrétně
jedná. Co to obci přináší za povinnosti.
Návrh usneseni č. 112/11
ZO Všehrdy schvaluje Smlouvu o spolupráci obcí uzavřenou mezi DSO Chomutovsko, IČ: 05054265,
jako nositelem projektu a Obcemi Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Křimov,
Málkov, Nezabylice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Vrskmaň, Všehrdy, výsluní, Vysoká Pec a
Statutárním městem Chomutov jako účastníky smlouvy na realizování společného projektu s
názvem '°Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku - INFOTABULE ll".
Protože nebylo žádných jiných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly
vzneseny žádné námitky z řad ZO.

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

Usnesení č. 112/11 bylo schváleno

5 členové ZO
nikdo
nikdo

5. Schváleni uzavření smlouvy o spolupráci obcí k projektu ,,Chomutovsko předchází vzniku
jednorázového nádobí"
PředsedajÍcÍ seznámila ZO s informacemi ohledně tohoto projektu, sdělila, že nositelem projektu je
OSO Chomutovsko. jde o předcházení vzniku jednorázového nádobí, kdy by na akcích obce bylo
upřednostněno použivánÍ nádobí porcelánového nebo plastového, které lze umýt a opakovaně použit.
Odkázala na použivánÍ kelímků za vratnou zálohu na kulturních akcích.
Návrh usneseni č. 113/11
ZO Všehrdy schvaluje Smlouvu o spolupráci obci uzavřenou mezi OSO Chomutovsko, lČ: 05054265,
jako nositelem projektu a Obcemi Bílence, Blatno, Hora Sv. Šebestiána, Kalek, Spořice, Strupčice,
Údlice, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec a Statutárním městem Chomutov jako účastníky smlouvy
na realizovánI společného projektu s názvem "Chomutovsko předchází vzniku jednorázového
nádobí".
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.

výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
Proti'

5 členů ZO
nikdo
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OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy
Zdrželi se hlasování'

nikdo
Usnesení Č.113/11 bylo schváleno
6. Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro
poskytování návratných finančních výpomoci na předfinancování náhrad stávajIcIch nevyhovujIcIch
zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízko emisní zdroj.
předsedajicI sdělila, že jde již o několikrát projednávanou záležitost. Nyní již máme peníze z tohoto
programu na bankovním účtě a paní
si požádala o vyplacení částky ve výši 150.000 KČ. Návrh
smlouvy byl všem zastupitelům představen a vzor je možné stáhnout na stránkách SFŽP.
Návrh usnesení č. 114j11:
ZO Všehrdy schvaluje uzavřeni Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
předfinancování náhrad stávajÍcÍch nevyhovujÍcÍch zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízko
emisní zdroj. Poskytnutá výše bezúročné půjčky je ve výši 150.000 kč.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitkyz řad ZO.

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

Usneseni Č. 114/11 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

7. Schváleni rozpočtového opatřeni č. 3/2020
Návrh RO č. 3/2020 vysvětlila účetní obce pani Hana Ašenbrenerová, která vysvětlila podrobně dle
jednotlivých bodů i důvodovou zprávu, která je součástí návrhu rozpočtového opatření. Dále také p.
Ašenbrenerová informovala přítomné o schválené změně rozpisu č 1/2020.
Pani

žádala před hlasováním vysvětlenijen o jaký druh prodeje dřeva se jedná.

Návrh usnesení č. 115/11
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje rozpočtové opatřeni č. 3/2020. 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 hlasová ni'

Usnesení Č. 115/11 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

8. Schváleni návrhu znaku a vlajky obce
PředsedajÍcÍ ukázala na projektové tabuli návrhy znaku a vlajky obce. Požádala přítomné zastupitele o
vyjádřeni.
Návrh usnesení č. 116/11
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje návrh znaku a vlajky, která bude přílohou k žádosti o uděleni
komunálních symbolů předsedou Poslanecké sněmovny a bude podané starostkou obce.
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OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01Všehrdy
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"

5 členů ZO
nikdo
nikdo

Usnesení č. 116/11 bylo schváleno

9. Schváleni uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace s Ústeckým krajem
Návrh usnesení č. 117/11
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje uzavřeni smlouvy o poskytnutí investiční dotace s Ústeckým
krajem na realizaci projektu

Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Všehrdy č. smlouvy

20/SML5746/SoPD/ZPZ.
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 hlasování"

Usneseni č. 117/11 bylo schváleno

5 členů ZO
nikdo
nikdo

10. RŮzné

10.1. Revokace usneseni na konání slavnostních obřadů v obci Všehrdy
předsedajÍcÍ sdělila, že dne 30.5.2019 byla usnesením Č.36/3 schválena místa pro konání obřadů v
obci. Nyní je potřeba revokace výše uvedeného usnesení z důvodu, že obec Všehrdy smi vykonávat
slavnostní obřady pouze na OÚ Všehrdy, jelikož nevlastni Žádnou jinou stavbu, která by mohla být k
těmto účelům určena, např. kostel atd. Travní plochy, které jsme vymezili je možné k obřadu využit,
ale nenito v kompetenci Obecního úřadu Všehrdy, nýbrž se žádost musí podat ORP Chomutov. Služba
tohoto typu bývá zpoplatněna.
Návrh usnesení č. 118/11
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje místem pro konání slavnostních obřadů místnost v 1. patře
OÚ Všehrdy a tím revokuje usnesení č. 36/3 ze dne 30.5.2019
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'

5 členů ZO

Proti"
Zdrželi se hlasovánŕ

nikdo
nikdo

Usnesení č. 118/11 bylo schváleno

10.2. Žádost o finanční dar pro Krajskou zdravotní Chomutov na pořIzení přístroje pro dodáváni 02
pacientům.
PředsedajÍcÍ přečetla žádost nemocnice a proběhla diskuse na téma poskytnutí daru.
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Návrh usneseni č. 119/11
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5000,- kč pro Krajskou
zdravotní nemocnice Chomutov na pořIzeni přistroje ,,vysokprůtokový ventilátor". Tato částka bude
zároveň zakomponována do rozpočtu obce.
výsledek hlasování:
Pro přijeti' návrhu"
4 členové ZO
Proti'
nikdo
Zdrželi se hlasovánŕ
1 člen ZO
Usneseni č. 119/11 bylo schváleno
10.3 žádost občanů o odkup pozemků ( p.

, p.

, p.

)

Předány informace přítomným občanům o jakou žádost se jedná a vysvětleni, že momentálně není
možné vyhovět žádosti o odkup pozemku, kdy obec nemá ještě sama podepsanou kupní smlouvu
s Agrocomem na odkup pozemků k výstavbě rodinných domů. Řešení žádosti bude probíhat na ZO až
v době, kdy pozemek bude vlastnit obec, tudíž tuto žádost pokládá starostka za vyřízenou a nebude
dále podávat písemnou odpověď'.
11. Diskuse
p.
- chtěl informace ohledně cesty vedle jeho domu, zdali je to mÍstnÍ komunikace (odpověď! vzhledem k
situaci, kdy se nyní zjistil nesoulad komplexních pozemkových úprav a územního plánu, bude
upřesněno)
- chtěl upřesnit zdali žádost o odkup pozemku může poslat emailem (odpověď : žádost je možné
odeslat i elektronicky na emailovou adresu obce Všehrdy)
p.
- žádala vysvětlení proč se vyvěsila na webové stránky informace o prodeji dřeva hruška až 4 měsíce
po schválení zastupitelstvem (odpověď: přednost k odkupu měli občané obce Všehrdy)
- chtěla informaci, proč o aplikaci jedu Stutox nebylo vidět na e-deskách (odpovědí obec Všehrdy
preferuje aplikaci Vobraze a tam jsou informace viditelné a dohledatelné a plně korespondují
s webovými stránkami obce Všehrdy, s e-deskami nemá obec uzavřenou spolupráci)
- sdělila informace o chybějíchn Rozpočtovém opatřeni Č.2 a č. 3 na webových stránkách v povinně
zvěřejňovaných informacích (odpověď! na webových stránkách RO č.3 být nemůže, když se teprve nyní
schválilo a RO č. 2 je zveřejněno, na úřední desce, bylo zveřejněno dle povinnosti obce na úřední desce
po dobu minimálně 15 dnl: poté je vyhledatelné v archivu a na záložce o zveřejnění dle zákona o
rozpočtové odpovědnostj na místě dohledáno a doporučeno pani
možnost hledáni přes
lupu)
- žádala informace zdali bude opakována inventarizace 2019 (odpovědí Inventarizace za rok 2019 je
schválena Krajským úřadem a uzavřena)
- upozornila opět na popelnice u OÚ Všehrdy, kdy vÍtr rozfoukal obsah popelnic na její pozemek
(odpověď: bude podepsána smlouva o investiční dotaci konkrétně usnesení 117/11 a budou
realizována odpadová hnízda, což problém vyřešň
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- žádala informace o Všehrdském lesíku, zdali je stavba předána, jeli možno lesík používat (odpovědí
lesík je předán, je nutné, aby proběhla kontrola sz//j která bude realizována v nejbližších dnech.
Prvky v lesíku jsou předány a prošly řádnou revizi; tudíž lesík je možno využívat, na informačních
tabulích se pracuje)
- žádala infořmace o cestě u domu p. Vášová, jak je OÚ daleko s realizaci (odpověď: od ZO ze dne
7.8.2020. kdy se tam tato cesta řešila zatím nemáme nové informace, pracuje se na tom)
- žádala informace o smlouvách z kraje, o jaký dotační titul se jedná, jak zněla výzva apod. (odpověď:
v případě zájmu o tyto informace si může pani
podat písemnou žádost o informace nebo
svůj dotaz adresovat týden před konání ZO kde ji pak následně bude odpovězeno).
- Požadovala informace zdali je Pextra stále v nájmu pozemku 737 a jak se bude řešit skládka na výše
uvedením pozemku (odpovědí je to v řešení a opět v případě zájmu o tyto informace si může paní
podat písemnou žádost o informace nebo svůj dotaz adresovat týden před konání ZO kde
ji pak následně bude odpovězeno).

12. Závěr
PředsedajÍcÍ poděkovala všem přítomným za účast a ukončila 11. Zasedání Zastupitelstva obce
Všehrdy v 19,28 hodin.
Přílohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zápisu:
PrezenčnIIistina
Elektronická prezentace ZO
Návrh smlouvy s OSO
Návrh smlouvy s OSO
Návrh smlouvy s pani
Návrh smlouvy na poskytnuti' investiční dotace od Uk

7.
8.

Návrh znaku a vlajky obce
Návrh rozpočtového opatřeni Č.3/2020

9.

Materiály k případnému daru pro Krajskou zdravotní Chomutov

"7 qj

°

d,,.

LG. h.

Zapisovate1· Be Ludmila Částko,á.
Ověřovatelé zápisu: jana Arnetová,,,,, ,,,,,,,,,..,,..,gq

d,,. AG

Starostka obce : Be. Petra Březinová

dne·
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