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Obec Všehrdy
Všehrdy 29, 430 01 Chomutov,
tel. 474 668 164, IČ 673293,
e-mail: obecvsehrdy@tiscali.cz, www.vsehrdy.cz

ZÁPIS
z 3. zasedání Zastupitelstva obce ve Všehrdech dne 30. 5. 2019

Přítomni:

Březinová Petra
Aleš Vinduška
jana Arnetová
Alena Borlová
Irena Čechová

Omluveni:

O

Hosté:

Místo konáni:

zasedací místnost obecního úřadu

Term In:

30. 5. 2019 od 17:00 hodin

1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou obce Be. Petrou Březinovou (dále jako
,,předsedajicI"), která ještě před zahájením upozornila na skutečnost, že bude pořízena audio
nahrávka ze strany obce. O nahrávánňnformovala i pani
, 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 14.5.2019 do 30.5.2019. 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.
PředsedajIci navrhla zapisovatelkou panijanu Arnetovou a ověřovatele zápisu pana Aleše Vindušku a
paní Irenu Čechovou. Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se k možnosti hlasovánI pro všechny navrhované.
VŠichni se shodli na hlasování v jednom usnesení.
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Návrh usneseni č. 29/3:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje zapisovatelkou zápisu paní janu Arnetovou a ověřovatele
zápisu pana Aleše Vindušku a panilrenu Čechovou.
výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'

5 členů ZO

Proti'
Zdrželi se hlasování'
.

nikdo
nikdo

Usneseni Č. 29/3 bylo schváleno
3. Schváleni programu
předsedajÍcÍ seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Protože z řad zastupitelstva obce již nebylo žádných návrhů, bylo přistoupeno k hlasování.
Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům,
Návrh usneseni č. 30/3:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje nás|edujÍcÍ program 3. zasedání ZO.

1.
2.

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

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Schválení programu.
Schválení návrhu závěrečného účtu za rok 2018.
Schválení administrativní pracovnice.
Schválení revokace usneseni č. 17 ze dne 29. 6. 2016 o poskytování daru.
Schváleni modernizace autobusové čekárny.
Schváleni návrhu webových stránek.
Schválení rozpočtového opatřeni Č.1/2019.
Stanovení místa pro konání slavnostních obřadů v obci.
projednání přidání letní kulturní akce.
Projednání žádosti o podporu provozu Linky bezpečí.
Projednání urrústění dopravních zrcadel.
Různé.
Diskuze.
Závěr

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

5 členů ZO
nikdo
nikdo
Usnesení č. 30/3 bylo schváleno

4. Schválení návrhu Závěrečného účtu za rok 2018.
předsedajicí předložila ZO návrh Závěrečného účtu za rok 2018.Tento návrh Závěrečného účtu dostali
členové ZO předem k nahlédnuti. 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. 31/3:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje hospodařeni obce VŠehrdy za rok 2018, účetní závěrku obce
za rok 2018 a závěrečný účet obce Všehrdy za rok 2018 včetně zprávy a výsledku přezkoumání
hospodaření obce Všehrdy za rok 2018 bez výhrad.
výsledek hlasování:
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Pro přijetí návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasování'

5 členů ZO
nikdo
nikdo

Usneseni č. 31/3 bylo schváleno
5. Schválení administrativní pracovnice.
PředsedajÍcÍ'navrh|a schválení panijany Arnetové jako administrativní pracovnice, která bude svou
práci na OÚ vykonávat na dohodu o provedeni práce, která nepřesáhne 300 hodin 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. 32/3:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje zastupitelku pani janu Arnetovou jako administrativní
pracovnici.
výsledek hlasováni:
Pro přijeti návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasování'

4 členové ZO
nikdo
1 člen ZO

Usnesení č. 32/3 bylo schváleno
6. Schváleni revokace usneseni č. 17 ze dne 29. 6. 2016 o poskytováni daru.
PředsedajÍcÍ navrhla ZO upřesněni schváleného bodu Č. 17 ze dne 29. 6. 2016 o poskytnutí daru ve
výši 1.500 KČ dětem do 15 let věku na školu přírodě, nebo letnItábor jednou v roce na základě
žádosti, předloženi potvrzení o zaplacení a účasti. Toto usnesení bylo revokováno z usnesení Č. 11 ze
dne 25. 6. 2015, kde bylo pouze zaměněno slovo příspěvek za dar. předsedajÍcÍ chce nově zavést
konkretizaci i na sportovní soustředění, lyžařské výcviky, ozdravný pobyt či příměstský tábor. Dále
navrhuje navýšenitéto částky na 2.000 KČ všem dětem od věku, kdy začnou navštěvovat mateřskou
školu, nebo se začnou těchto akcí účastnit do věku 15 let, s dodržením již dřive daných podmínek.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.
Návrh usnesení č. 33/3:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje finanční dar do výše 2.000 KČ všem dětem navštěvujÍcÍm MŠ
nebo ZŠ do věku 15-ti let na školu v přírodě, tábory, sportovní soustředění, lyžařské výcviky,
ozdravné pobyty, příměstské tábory. Tato finanční částka bude vyplacena jedenkrát ročně na
základě žádosti, potvrzení o zaplacení a účasti.
výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasování"

5 Členů ZO
nikdo
nikdo

Usnesení č. 33/3 bylo schváleno

7. Schválení modernizace autobusové čekárny.
předsedajÍcÍ předložila ZO návrh na opravu stávajÍcÍ autobusové čekárny. Oprava by byla provedena
za pomoci Věznice Všehrdy. Šlo by o broušeni a natření kovových části, prokopané plechové části by
byly nahrazeny dřevěnými trámy. Došlo by i k úpravě zeleně a betonového podloži. Obec nakoupí
pouze materiál a novou úřední desku, stávajÍcÍ je v nevyhovujickn stavu.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO ani občanů.
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Návrh usnesení č. 34/3:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje rekonstrukci autobusové čekárny za pomoci Věznice
Všehrdy a pořIzenI nové úřední desky.
výsledek hlasování:
l

Pro přijetí návrhu'

5 členů ZO

Proti'
Zdrželi se h|asováni'

nikdo
nikdo

Usneseni č. 34/3 bylo schváleno
8. Schválení návrhu nových webových stránek.
předsedajÍcÍ předložila přítomným cenovou nabídku nových weboých stránek, které má obec
zastaralé. Vzhledem k tomu, že se ještě naskytla možnost řešit nové webové stránky přes OSO
Chomutovsko v rámci připravovaného projektu, rozhodla se předsedajkí tento návrh odložit. Nebylo
proto přistoupeno k hlasování.
9. Schválení Rozpočtového opatřeni č. 1 /2019.
PředsedajÍcÍ předložila ZO Rozpočtové opatřeni č. 1/2019. Před hlasováním nebyly vzneseny žádné
námitky z řad ZO. Před hlasováním dala předsedajíci možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usneseni č. 35/3:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje Rozpočtové opatřeni č. 1/2019.
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'

5 členů ZO

Proti'
Zdrželi se hlasováni"

nikdo
nikdo
Usneseni č. 35/3 bylo schváleno

10. Stanovení místa pro konáni slavnostních obřadů v obci.
předsedajÍcÍ předložila ZO návrh na místo konáni slavnostních obřadů v obci. jednalo by se o první
patro OÚ popřípadě na pozemcích obce Všehrdy. 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 usneseni č. 36/3:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje 1. patro OÚ popřípadě na žádost venkovních prostor
zatravněné obecní pozemky v obci Všehrdy pro konáni slavnostních obřadů v obci.
výsledek hlasování:
Pro přijetí návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasováni'

5 členů ZO
nikdo
nikdo
Usneseni č. 36/3 bylo schváleno

11. Projednání přidáni letní kulturní akce.
předsedaj'ci předlož'la ZO návrh zastup'telky paní Ireny Čechové na přidání letní kulturní akce s
country kapelou, která se bude konat 13. července. zajištění a přípravu celé akce má na starost pani
Irena Čechová. Před hlasováním vznesla pani
námitku s dotazem na ukončeni akce. Pani
Čechová informovala paní
, že zajistí klidný průběh akce. Před hlasováním nebyly vzneseny
žádné námitky z řad ZO.
Návrh usneseni č. 37/3:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje přidáni letní kulturní akce.
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výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasováni'

5 členů ZO
nikdo
nikdo
Usnesení č. 37/3 bylo schváleno

12. ProjedniŠní žádosti o podporu Linky bezpečí.
předsedajÍcÍ předložila ZO návrh na finanční podporu Linky bezpečí a dalších neziskových organizací.
Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky ze strany ZO ani občanů.
Návrh usnesení č. 38/3:
Zastupitelstvo obce Všehrdy neschvaluje finanční dar na podporu Linky bezpečí a jiné neziskové
organizace.
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'

nikdo

Proti'
Zdrželi se hlasováni'

4 členové ZO
1 člen ZO

Usneseni č. 38/3 nebylo schváleno
Vzhledem k tomu, že mezi zastupiteli tento návrh nesklidil úspěch, předsedajÍcÍ navrhla podpořit
obyvatelku obce
, která má zdravotní handicap. předsedajÍcÍ zmínila solidaritu
obce vůči seniorům, pozůstalým i dětem. Proto se ZO rozhodlo podpořit výše jmenovanou darem ve
výši 2.000 KČ jednou ročně. 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. 38/3:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje jednou ročně dar ve výši 2.000 KČ pro
výsledek hlasováni:
Pro přijeti návrhu'
Proti"
Zdrželi se hlasování'

.

5 členů ZO
nikdo
nikdo
Usnesení č. 39/3 bylo schváleno

13. projednáni urMstěni dopravních zrcadel.
PřdsedajÍcÍoznámi|a ZO nesouhlas SUS s uNstěnIm dopravních zrcadel. Na místě byla provedena
osobní kontrola, při které bylo zjištěno, že na daná místa není nutno umístit dopravní zrcadla, ale
řešit problém vzrostlého porostu, který je na soukromém pozemku. Majitel pozemku byl vyzván
k úpravě keře na výšku 70cm.
14. Různé.
a) schválení odměny pro účetní
předsedajIcí navrhla jako účetní obce paní Ašenbrenerovou, která bude účetnictví dělat externě za
10.000 KČ měsíčně. Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasováni. Před
hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
Před hlasováním dala předsedajici možnost vyjádřit se přítomným občanům,
Návrh usnesení č. 40/3:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje měsičnI mzdu ve výši 10.000 KČ pro účetní obce, kterou bude
pani AŠenbrenerová.
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výsledek hlasováni:
Pro přijeti návrhu"
Proti'
Zdrželi se hlasování'

5 členů ZO
nikdo
nikdo
Usneseni č. 40/3 bylo schváleno

b) dětské hřiště - informativní charakter - proběhla oprava dětského hřiště, zatmeleni,
obroušeni oloupané barvy, natření lodním lakem, dodáni chybějÍcÍch šroubů.
C) poděkováni VS ČR - informativní charakter- ve dnech 20., 21., 22. a 30. 5. odsouzení pomohli
s opravou dětského hřiště a upravili zeleň autobusové zastávky.
15. Diskuze.
Nikdo nevznesl zájem o diskuzi.
16. Závěr.
PředsedajÍcÍ poděkovala všem přítomným za účast a ukončila 3. Zasedání Zastupitelstva obce Všehrdy
v 17:32 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina.
2. Zveřejněná informace o koná ni ZO Všehrdy.
3. Návrh závěrečného účtu za rok 2018.
4. Rozpočtové opatření č. 1/2019.

Zapisovatel: jana Arnetová·
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Ověřovatelé zápisu: Aleš Vindušk,.
Irena Čechová: ........
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Starostka obce Be. Petra Březinová
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