OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 43001 Chomutov IČO 00673293 tel. 602 655 158,
obec@vsehrdy.cz www.vsehrdy.cz

ZÁPIS
z 5. zasedání Zastupitelstva obce ve Všehrdech dne 2. 10. 2019

PřitQm ni:

Březinová Petra
Aleš Vinduška
Jana Arnetová
Alena Borlová
Marie Vášová

Omluveni:

O

Hosté:

Místo konáni:

zasedací místnost obecního úřadu

Termin:

2. 10. 2019 od 16:00 hodin

1. zahájeni.
Zasedání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou obce Be. Petrou Březinovou (dále jako
,,předsedajicř'), která ještě před zahájením upozornila na skutečnost, že bude pořízena audio
nahrávka ze strany obce. O nahrávání informovala i pani
, která si audio záznam pořizovala
ze strany obČana obce.
Informace podle § 93 odst. 1zákona o obcích byla na úřednídesce Obecního úřadu Všehrdy
zveřejněna v souladu se zákonem, a to od 17.9.2019 do 2.10.2019. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické úřední desce".
PřesedajÍcÍ přivítala členy Zastupitelstva a konstatovala, že zasedání je usnášeníschopné.

2. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele.
předsedajÍcÍ navrhla zapisovatelkou panijanu Arnetovou a ověřovatele zápisu paníAlenu Borlovou a
pani Marii Vášovou. Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
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Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se k možnosti hlasovánI pro všechny navrhované.
Všichni se shodli na hlasovánI v jednom usnesení.
Návrh usneseni č. 50/5:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje zapisovatelkou zápisu paní Janu Arnetovou a ověřovatele
zápisu panIAlenu Borlovou a pani Marii Vášovou.
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
5 členů ZO
Proti'
nikdo
Zdrželi se hlasováni'
nikdo
Usneseni č. 50/5 bylo schváleno

3. Schválení programu.
předsedajÍcÍ seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informaci zveřejněnou na úřední
desce a poté navrhla přidat bod - Určeni komise pro vyhodnocení všech poptávkových řizení a
původní znění bodu č. 13 změnit - Určení nového předsedy a nového člena kontrolního výboru.
Protože z řad zastupitelstva obce již nebylo žádných návrhů, bylo přistoupeno k hlasování. Před
hlasovánIm nebyly vzneseny Žádné námitky z řad ZO.
Návrh usneseni č. 51/5:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje nás|edujÍcÍ program 5. zasedání ZO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájeni.
Určeni ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
Schváleni programu.
Schválení veřejnoprávní smlouvy na rok 2020.
Schváleni smlouvy pro zřIzení věcného břemene.
Schváleni revokace usnesení ze dne 30. 12. 2014 o poskytováni daru, bod č. 8.
Schválení příspěvku pro základní školu Údlice.
Schválení zakoupeni licence KEO 4.
Schváleni Rozpočtového opatřeni č. 3.
Schválení záměru pro přípravu výstavby rodinných domů.
projednáni žádosti občanů.
Schváleni protipovodňové komise.
Určení nového předsedy a člena kontrolního výboru.
Určeni komise pro vyhodnoceni všech poptávkových řizení.
Různé.
Diskuze.
Závěr.

výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
Proti'
ZdrŽeli se hlasování'

5 členů ZO
nikdo
nikdo
Usneseni č. 51/5 bylo schváleno

4. Schválení Veřejnoprávní smlouvy na rok 2020.
Podle §105 zákona Č. 250/2016 Sb. O odpovědnosti za přestupky a řízenío nich, může obec uzavřít
veřejnoprávnIsrdouvu o přenosu přIsIušnosti k projednáni přestupků pouze s ORP nebo s obcí
s pověřeným obecním úřadem, v jejímž správním obvodu se obec nachází. Tato smlouva se každý rok
obnovuje na dobu určitou, proto je nutné mít usneseni o pověření starostky k uzavření smlouvy
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s ORP Chomutov. Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasovánIm
nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO ani občanů.
Návrh usneseni Č. 52/5:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na rok 2020 s ORP
Chomutov.
výsledek hlasováni:
Pro přijeti návrhu'
5 členů ZO
Proti'
nikdo
Zdrželi se hlasováni'
nikdo
Usnesení č. 52/5 bylo schváleno
5. Schváleni smlouvy o zřizenI věcného břemene.
PředsedajÍcÍ předložila ZO smlouvu o zř|'zenl věcného břemene pro stavbu: NN
, lx OM.
ZO s ohledem na záměr plánované výstavby rodinných domů, vyjádřilo pochybnost nad zřIzením
věcného břemene.
Protože nebylo dalších připomínek, bylo přistoupeno k hlasovánI.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení č. 53/5:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje smlouvu na zřIzeni věcného břemene.
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
nikdo
Proti'
4 Členové ZO
Zdrželi se hlasování'
1 člen ZO

Usnesení č. 53/5 nebylo schváleno

6. Schválení revokace usneseni ze dne 30. 12. 2014.
Dne 17. 7. 2019 (usneseni č. 45/4) jsme schvalovali výjimku pro vyplacení daru pro narozené dítě,
shodli jsme se na tom, že toto usneseni budeme revokovat. PředsedajÍcÍ navrhla následné znění
usnesení: PoskytnutÍfinančního daru občanům obce k životním jubileím, ženám od 60 let, mužům od
65 let, pak vždy po pěti letech ve výši 10.000,- KČ, při narození dítěte poskytnuti finančního daru
rodičům ve výši 10.000,- KČ, při úmrtí občana obce poskytnout pozůstalým příspěvek 10.000,- KČ na
úhradu pohřbu. Podmínkou poskytnutí těchto darů je minimálně tříletý trvalý pobyt v obci Všehrdy a
řádně vyplněná žádost o poskytnutí finančního daru, která je uveřejněna na webových stránkách
www všehrdy cz Žadatelé, kteří nesplní dané podmínky, nebudou moci nárokovat dar, a to ani
formou žádosti o uděleni výjimky. Zároveň bylo navrženo tuto změnu zapracovat do rozpočtu.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni. Před hlasováním nebyly vzneseny
Žádné námitky z řad ZO.
Návrh usneseni č. 54/5:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje poskytnutí finančního daru občanům obce k životním
jubileím, ženám od 60 let, mužům od 65 let, pak vždy po pěti letech ve výši 10.000,- KČ, při narozeni
dítěte poskytnutí finanČního daru rodičům ve výši 10.000,- KČ, při úmrtí občana obce poskytnout
pozůstalým příspěvek 10.000,- KČ na úhradu pohřbu. Podmínkou poskytnutitěchto darů je
minimálně tříletý trvalý pobyt v obci Všehrdy a řádně vyplněná žádost o poskytnutí finančního
daru, která je uveřejněna na webových stránkách www.vsehrdy.cz . Žadatelé, kteří nesplní dané
podmínky, nebudou moci nárokovat dar, a to ani formou žádosti o udělení výjimky. Tato změna
bude zapracována do rozpočtu.
výsledek hlasováni:
Pro přijeti návrhu"
5 členů ZO
Proti'
nikdo
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Zdrželi se hlasováni'

nikdo
Usnesení č. 54/5 bylo schváleno

7. Schválení příspěvku pro základni školu Údlice.
PředsedajÍcÍ předložila ZO žádost o poskytnuti příspěvku pro základni Školu Údlice, kterou navštěvují i
žáci z naší obce. ZO se shodlo na poskytnuti jednorázového příspěvku ve výši 10.000,- KČ.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky.
Návrh usnesení č. 55/5:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 10.000,- KČ pro
základníškdu Údlice.
výsledek hlasováni:
Pro přijeti návrhu'

5 členů ZO

Proti'
Zdrželi se hlasováni'

nikdo
nikdo

Usneseni č. 55/5 bylo schváleno
8. Schválení zakoupeni licence KEO 4.
PředsedajÍcÍ seznámila ZO s končÍcÍtechno|ogickou podporou programu KEO W, což je kompletní
účetnický program. Aktualizace bude probíhat formou připojeni na KEO 4, kde má obec vedenou
spisovou službu, majetek a mzdy. Tato aktualizace bude stát cca 22.000,- KČ. ZO vyhodnotilo tento
program jako potřebný, proto nebylo proti pořÍzenj námitek.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 56/5:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje zakoupeni licence KEO 4.
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasování'

5 členů ZO
nikdo
nikdo

Usneseni č. 56/5 bylo schváleno
9. Schválení Rozpočtového opatřeni č. 3.
předsedajÍcÍ předložila ZO návrh Rozpočtového opatřeni č. 3 společně s podrobnou důvodovou
zprávou. Z řad ZO nebylo žádných námitek.
Před hlasovánIm dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům, ozvala se paní
Kroupová, které se nezdála položka financování. Poté bylo přistoupeno k hlasováni.
Návrh usneseni č. 57/5:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje Rozpočtové opatření č. 3.
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'

5 členů ZO

Proti'
Zdrželi se hlasovánř

nikdo
nikdo

Usneseni č. 57/5 bylo schváleno
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10. Schváleni záměru pro přípravu výstavby rodinných domů.
PředsedajÍcÍ seznámila ZO se záměrem pro přípravu výstavby rodinných domů na pozemcích p. č.
737, 740, 583, 584. Pozemek p. č. 597 - majetek Agrocomu Hrušovany, který je sdílný jednat o
výměně za cesty v pachtu s případným doplatkem. Pokud bude záměr schválen, proběhne
poptávkové řízeni na projektanta, který vyřeší kompletní dokumentaci včetně prvotního nákresu.
Dále bude jednáno se společností Agrocom Hrušovany o odkoupení Části pozemku v jejich vlastnictví.
V případě souhlasu bude svoláno mimořádné zasedánIzastupitelstva obce, aby mohlo dojit ke
schváleni a uzavření smlouvy. Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni.
Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení č. 58/5:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje záměr pro přípravu výstavby rodinných domů.
výsledek hlasováni:
Pro přijeti návrhu'
4 členové ZO
Proti'
nikdo
Zdrželi se hlasování'
1 Člen
Usnesení č. 58/5 bylo schváleno
11. Projednáni žádosti občanů.
ZO byla předložena žádost
na odkuµ pozemku ještě před zahájením
komplexního prodeje pozemků s tím, že by si sItě a projekt řešila individuálně. Další žádost obec
obdržela od pana
, ZO se shodlo na tom, že žádosti o odkup obecních pozemků
určených pro budoucí výstavbu, budou projednány až po uveřejněni odsouhlaseného záměru
k prodeji pozemků a výzvy k podávání žádostí. Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Návrh usneseni č. 59/5:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje projednáváni žádosti o odkup obecních pozemků určených
pro budoucí výstavbu až po uveřejněni odsouhlaseného záměru k prodeji pozemků a výzvy
k podáváni žádostí. Došlé žádosti zůstanou evidovány.
výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasování'

5 Členů ZO
nikdo
nikdo
Usneseni č. 59/5 bylo schváleno

12. Schváleni protipovodňové komise.
PředsedajÍcÍ navrhla ZO protipovodňovou komisi ve složení:
Předseda - starostka obce Be, Petra Březinová
Místopředseda - místostarosta obce pan Aleš Vinduška
Nasazenisil - panIAlena Borlová
Zapisovatel - paníjana Arnetová
Součinnost komunikace - pani Marie Vášová
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni, Před hlasovánIm nebyly vzneseny
Žádné námitky zřad ZO.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům.
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Návrh usnesení č. 60/5:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje protipovodňovou komisi ve složení: Předseda - Be. Petra
Březinová, místopředseda - Aleš Vinduška, nasazení sil - Alena Borlová, zapisovatel - jana
Arnetová, součinnost a komunikace - Marie Vášová.
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'

5 členů ZO

Proti'
Zdrželi se hlasováni'

nikdo
nikdo

Usnesení Č. 60/5 bylo schváleno

13. Určení nového předsedy a člena kontrolnIho výboru.
Vzhledem k odstoupení paní Ireny Čechové z funkce zastupitele obce, byla na místo předsedy
kontro|niho výboru navržena nově zvolena pani Marie Vášová. Pani Čechová zůstane v kontrolním
výboru jako Člen, Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni. Před hlasováním
nebylyvzneseny žádné námitky z řad ZO.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení č. 61/5:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje předsedou kontrolnIho výboru pani Marii Vášovou a členem
kontrolnIho výboru paní Irenu Čechovou.
výsledek hlasováni:
Pro přijeti návrhu°
5 členů ZO
Proti'
nikdo
Zdrželi se hlasovánŕ
nikdo
Usneseni č. 61/5 bylo schváleno

14. Určení komise pro vyhodnoceni všech poptávkových řIzení.
PředsedajÍcÍ seznámila ZO s nutností vytvořit komisi pro vyhodnocování poptávkových či výběrových
řIzenI. Navrhla následujÍcÍ složeni: Předseda - Be. Petra Březinová, Členové - paní Alena Borlová, paní
jana Arnetová
Návrh usnesení č. 62/5:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje komisi pro vyhodnocování všech poptávkových řízenI ve
složení: Předseda Be. Petra Březinová, členové pani Alena Borlová a paní Jana Arnetová.
výsledek hlasování:
Pro přijetí návrhu'
5 členů ZO
Proti'
nikdo
Zdrželi se hlasováni'
nikdo

Usneseníč. 62/5 bylo schváleno

15. RŮzné.
předsedajÍcÍ seznámila ZO
a) se stavem obecního úřadu a s nutnosti rekonstrukce prasklého odpadního potrubí, praskajÍcÍho
zdiva, rozbité horní toalety, nefunkčního topeni ve spodním patře, zatékajÍcÍmĹ okny
b) tabulka odměn VPP - vytvoření motivačního plánu funkcí odměn pro pracovníka VPP
C) dotace MAS SZK - zIskánI dotace na uspořádáni mikulášské v obci
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d) trampolína - montáž proběhne po domluvě na jaře
e) autobusy - probíhá jednání na posÍĹenÍ autobusové dopravy v obci
16. Diskuze.
V diskusi vystoupila přítomná
oznámení na tehdejš'ho m"stostarostu obce, pana

.

s informaci, že zvažuje podánÍtrestniho
. Důvodem bylo uvedeno, že

na ustavujÍcÍm zasedání obce, které proběhlo dne 4.4.2019, byla vyřčena slova ,,práskači jdou" z úst
tehdejšího místostarosty obce, pana
míněno na osobu
. Pani
vznesla dotaz, jak se má zachovat, aby bylo oČiŠtěno její
jméno. Bylo jístarostkou obce doporučeno navštívit pana
.
osobně a zjistit, zda
bylo ono pojmenování skutečně myšleno na její osobu a pokud ano, požadovat omluvu. Mimo jiné
také paní
uvedla, že je člověk přímý a má ráda čestné jednání, nevyloučila tedy
možnost osobního vysvětleni.
17. Závěr.
PředsedajÍcÍ poděkovala přítomným za účast a ukončila 5. zasedání obce v 17:29 hodin.

Přílohy zápisu:
1. PrezenčnÍĹistina
2. Zveřejněná informace o konání ZO Všehrdy
3. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019
4. Žádosti občanů
5.
6.

Smlouva o zřÍzenivěcného břemene
Žádost o př'spěvek ZŠ Údl'ce

Zapisovatel: jana Arnetová, ....., LZuu Lá l

d,,. fa j1 Zof"

.
Ověřovatelé zápisu: Alena Bodová.

:"ý

//

M,,,,,,,,,,.

d,,. %! jo- ,zojy"
ZO1'7

Starostka obce Be. Petra Březinová
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