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

ZÁPIS
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce ve Všehrdech dne 17. 7. 2019

Přítomni:

Březinová Petra
Aleš Vinduška
ja na Arnetová
Alena Borlová
Irena Čechová

Omluveni:

O

Hosté:

Místo konání:

zasedací místnost obecního úřadu

Termin:

17. 7. 2019 od 17:00 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 nahráváni informovala i paní
, která si audio záznam pořizovala
ze strany občana obce.
Informace podle § 93 odst. 1zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Všehrdy
zveřejněna v souladu se zákonem, a to od 1.7.2019 do 18.7.2019. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické úřední desce".
PřesedajÍcÍ přivítala členy Zastupitelstva a konstatovala, že zasedání je usnášeníschopné.

2. Určeni ověřovatelů zápisu (§95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele.
předsedajÍcÍ navrhla zapisovatelkou paníjanu Arnetovou a ověřovatele zápisu pani Alenu Borlovou a
pani
. Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
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Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se k možnosti hlasování pro všechny navrhované.
Všichni se shodli na hlasovániv jednom usnesení.
Návrh usnesení č. 41/4:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje zapisovatelkou zápisu paní janu Arnetovou a ověřovatele
zápisu paní Alenu Borlovou a pani
.
výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'
5 členů ZO
Proti"
nikdo
Zdrželi se hlasování'
nikdo

Usnesení č. 41/4 bylo schváleno

3. Schváleni programu
PředsedajÍcÍ seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informaci zveřejněnou na úřední
desce a poté doplnila bod číslo 9. Schválení ceníku na výpůjčky obecního majetku a bod č. 10.
Schváleni navýšení částky na kulturní akci - letní kino o 2660,-KČ. 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. 42/4:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje následujÍcÍ program 4. zasedání ZO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájeni.
Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
Schválení programu.
Schváleni návrhu rozpočtového opatřeni č. 2/2019.
Schválení spolupráce s SDH Droužkovice.
Schválení uděleni výjimky pro vyplacení finančního daru k narozeni dítěte.
Schválení kronikáře a odměny za vykonanou práci.
Schválení komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejÍcÍch služeb ORP Chomutov 20182021.
9. Schváleni ceníku na výpůjčky obecního majetku.
10. Schváleni navýšení částky na kulturní akci - letní kino o 2.660,-.
11. Diskuze.
12. Závěr.

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

5 Členů ZO
nikdo
nikdo
Usnesení č. 42/4 bylo schváleno

4. Schválení návrhu Rozpočtového opatření č. 2/2019
PředsedajÍcÍ předložila ZO návrh rozpočtového opratřeni č. 2/2019 včetně důvodové zprávy.
z přítomných občanů se k Rozpočtovému opatření č. 2/2019 vyjádřila nesouhlasně k položce
paragrafu 2212 - úprava místní komunikace paní
. Z řad ZO s tímto paragrafem také
nesouhlas'la pan' Irena Čechová, která nesouhlas'la ani s paragrafem 3419, kde se jednalo o doplněn'
herních prvků na dětské hřiště. Po vznesení námitek bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 43/4:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje rozpočtové opatřeni č. 2/2019.
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
4 členové ZO
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Proti'

1 člen ZO

Zdrželi se hlasování'

nikdo
Usnesení Č. 43/4 bylo schváleno

5. Schváleni spolupráce s SDH Droužkovice
PředsedajÍcÍ předložila ZO zákonnou povinnost dle zákona o požární ochraně 133/1985 Sb.
Obce, které nezřIdI jednotku požární ochrany podle § 68 odst. 1, jsou povinny sdružit prostředky na
společnou jednotku podle odstavce Is hasičským záchranným sborem kraje nebo obci, jejichž
jednotky požární ochrany jsou předurčeny požárním poplachovým plánem okresu k prvnímu zásahu
pro uvedenou obec.
Na základě této smlouvy bude vyplácen příspěvek ve výši 12.000 KČ jedenkrát ročně.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.

Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení č. 44/4:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje spolupráci s SDH Droužkovice.
výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'
5 Členů ZO
Proti"
nikdo
Zdrželi se hlasování'
nikdo
Usnesení č. 44/4 bylo schváleno

6. Schváleni uděleni výjimky pro vyplaceni finančního daru k narození dítěte..
PředsedajÍcÍoznámi|a, že obdržela dne 10. 6. 2019 žádost o udělení výjimky pro vyp|acenÍfinančnjho
daru k narození dítěte, který se řIdi usnesením č. 8 ze dne 30. 12. 2014.
Vzhledem k situaci, kdy bývalé vedeni opomnělo na podmínku uloženou v tomto usneseni a vyplatilo
finanční dar při nedodrženi 3letého pobytu, rozhodli jsme se nechat hlasovat o udělenIvýjimky. Paní
je obyvatelkou Všehrd s platným trvalým pobytem 2,5 roku k datu narození dítěte, žije
zde od 1.12.2016 a dcera se narodila 6.5.2019. ZO se shodli na tom, že přihlášeni pani
k trvalému pobytu nebylo účelné, kvůli zÍskánjdaru, ale zároveň vyjádřili své obavy nad tím, že
později bude o výjimku žádat vÍce a vÍce obyvatel. Nakonec se shodli na tom, snížit paní
výši daru na polovinu. ZO přishbilo, že v dalším zastupitelstvu projedná revokaci usneseni č. 8 ze dne
30.12.2014.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitkyz řad ZO.
Návrh usnesení č. 45/4:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje výjimku pro vyplacení finančního daru ve výši 5.000,-KČ k
narození dítěte žadatelce paní
.
výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'
5 členů ZO
Proti'
nikdo
Zdrželi se hlasování'
nikdo
Usneseni č. 45/4 bylo schváleno
7. Schválení kronikáře a odměny za vykonanou práci.
PředsedajÍcÍ sdělila zákonnou povinnost dle zákona 132/2006 Sb. vést kroniku. Zeptala se
přítomných, zda někdo chce kroniku vést dobrovolně. Odměnu navrhujeme 1000,- lx za rok s
povinnosti minimálně 2 zápisů a evidenci fotografií obce.
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/Ľtomných nikdo neprojevil zájem, předsedajkítedy navrhla pana Jana Březinu, který s návrhem

souhlasil.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni. Před hlasováním nebyly vzneseny
,

žádné námitky z řad ZO ani občanů.
Návrh usnesení č. 46/4:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje kronikářem pana jana Březinu a odměnu ve výši 1.000 KČ
jedenkrát ročně za odvedenou práci.
výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu"

5 členů ZO

Proti'
Zdrželi se hlasovánŕ

nikdo
nikdo

Usnesení č. 46/4 bylo schváleno

8.

Schváleni komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejÍcÍch služeb ORP Chomutov 2018-

2021.
Tento dokument měl být schválen již minulý rok. Nám se dostal do rukou 11.6.2019 na valné
hromadě OSO Chomutovsko a byli jsme požádáni, abychom ho přijali usnesením za vlastni. Starostka
obce informovala, že bude tento strategický dokument k nahlédnuti na obecním úřadě Všehrdy.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasovánI. Před hlasovánIm nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.
Návrh usneseni č. 47/4:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejÍcÍch služeb ORP
Chomutov 2018 - 2021.
výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasovánř

5 členů ZO
nikdo
nikdo
Usnesení č. 47/4 bylo schváleno

9. Schválení ceníku na pronájem obecního majetku.
Lidé v našľobci projevili zájem o zapůjčování obecního majetku, proto jsme vytvořili ceník zápůjček
věcí, které obec může zapůjčit oproti smlouvě o zápůjčce a předávacímu protokolu.
předsedajÍcÍ předložila ZO ceník zápůjček obecního majetku, který je uveden v příloze Č.4. Společně
s členy ZO byl ceník upraven a stanoveny zálohy. Všechny zápůjčky se budou půjčovat pouze na
území obce Všehrdy, párty stan s výjimkou zimních měsíců.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení č. 48/4:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje zápůjčkový ceník obecního majetku. Viz. příloha.
výsledek hlasováni:
Pro přijeti návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasování'

5 Členů ZO
nikdo
nikdo
Usnesení č. 48/4 bylo schváleno

10. Schválení navýšeni částky na kulturní akci - letní kino o 2.660,-.
předsedajÍcÍ předložila ZO informaci, že při hlasovánio výběru filmu vyhrála česká komedie ŽENY V
BĚHU. Vzhledem k tomu, že tento film je v tomto roce novinkou, jsou vysňací práva dražší a obec by
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vynaložila vÍce než 5.000,-. Tudíž žádáme o odsouhlasenI navýšení rozpočtu na tuto akci o částku
2.660,- ze strany obce.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení č. 49/4:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje navýšení limitu o 2.660,- na akci letního kina.
výsledek hlasování:
Pro př'jet' návrhu'

5 členů ZO

Proti'
Zdrželi se hlasováni'

nikdo
nikdo

Usnesení č. 49/4 bylo schváleno
11. Diskuze.
V diskuzi vystoupila pani Irena Čechová, která starostce obce předložila své odstoupeníz funkce
zastupitelky obce Všehrdy.

11. Závěr.
PředsedajÍcÍ poděkovala všem přítomným za účast a ukončila 4. Zasedání Zastupitelstva obce Všehrdy
v 17:55 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina.
2. Zveřejněná informace o konáni ZO Všehrdy.
3. Návrh rozpočtového opatřeni č. 2/2019.
4. Ceník výpůjček obecního majetku.
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Žádost o udělenIvýjimky pro vyplaceni finančního daru k narození dítěte.

Zapisovatel: Jana Arnetová·
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Starostka obce Be. Petra Březinová ... .. ...,L.
r
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Ověřovatelé zápisu: Alena Borlová·
,
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