Obec Všehrdy

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

č.j. OÚVše-178/2019
Oprávněná úřední osoba: Bc. Petra Březinová

Ve Všehrdech dne 21.05.2019

Obecní úřad Všehrdy jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,lnfZ") rozhodl
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 lnfZ o žádosti
, narozené
,
bytem
,
ze dne 2.5.2019 o poskytnuti informace takto:
Žádost žadatele
, narozené
, bytem
ze dne 2.5.2019 o poskytnutí informace se dle § Ba a § 15 odst. 1 lnfZ
a dle § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, částečně odmítá a to konkrétně tak, že se neposkytnou jména a osobní
údaje fýzických osob ve smlouvách o pronájmu pozemků.
Odůvodnění:
Obecní úřad Všehrdy obdržel dne 2.5.2019 žádost
, narozené
,
bytem
,
o poskytnutí informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím, a to konkrétně žádost o dodáni kopií smluvních vztahů vC. nájmů,
přičemž tyto smlouvy obsahuji osobní údaje fyzických osob, konkrétně jména a adresy
nájemců pozemků.
Dle § Ba lnfZ poskytne povinný subjekt informace týkajíci se osobnosti, projevů osobní
povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy
upravujÍcÍmi jejich ochranu. Žadatel požadoval poskytnuti informací, které jsou osobními
údaji fyzických osob (jména, přIjmenI a adresy trvalého pobytu) ve smyslu zákona č.
110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Tyto informace lze poskytnout jen se souhlasem dotčených osob.
jelikož obecní úřad nemá od dotčených osob souhlas k poskytnutí požadovaných informaci,
je vůči těmto údajům splněn důvod pro částečné odmKnutí žádosti.
S ohledem na výše uvedené rozhodl Obecní úřad Všehrdy tak, že žádost o poskytnuti
informaci v rozsahu osobních údajů odmítl.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvoláni, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručeni
pÍsemného vyhotoveni tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu
Usteckého kraje prostřednictvím obecního úřadu Všehrdy.
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Be. Petra Březinová, starostka
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OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430"01 Chomutov
IČO 00673293 tel. 474 668 164,
obecvsehrdy@ůscali.cz

wWw.vsehrdy.cz

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Všehrdy,
konaného dne 4. 4. 2019 od 17:00 hodin na OÚ.

°"

Zasedání zastupitelstva obce Všehrdy (dále též jako ,,ZOV") bylo zahájeno v 17:00 hodin
dosavadním místostarostou obce Ing. Miroslavem Šlapákem (,,Ulc jakonpředsedající"), kdy
předsedající přivítal členy zastupiClstva i přítomné hosty (viz. prezenční listina).
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 5
členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Program:

l) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst l zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení, které fiinkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněn" (Š
71 zákona o obcích)
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
C) volba starosty
d) volba místostarosty
4) Zřízení ňnančního a konúolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy ňnančního výboru
C) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
S) RoZhodnutí o odměnách za výkon fbnkcí neuvolněných členů zastupitel8tva (§ 72 zákona o
obcích)
6) Diskuse
k bodu 1/ Určeni ověřovatelů, zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Aleše Vindušku a paní Alenu Borlovou a
zapisovatelkou Janu Arnetovou. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy. K odhlasování návrhu
je nejprve ňůmé složit slib zastupitele obce Všehrdy.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib ,,slibuji věrnost České repúblice.
slibuji na svou čest ·a svědomí, že svoji fůnkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce
Všehrdy a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 1Fpubliky." a jmenovitě vyzval

Ĺ

, ,l'
l

přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronegenhn slova ,,slibuji" a podpisem na
připraveném archu.
Slib zastupitele složili všichni přítomní zastupitelé a to jmenovitě Be. Petm BřezinovQ, Jana
AmetovZ Alena Borlová, liena Čechová, Aleš Vinduška
předsedající navrhl následující usnesení:
Návrh usnesení č. 1/1 : Zastupitelstvo obce Všehrdy (dále jen ZOV) schvaluje ověřovateli
zápisu pana Aleše Vindušku a paní Alenu Borlovou a zapisovatelkou paní Janu Arnetovou.
Hlasování:

,"

pro

5

zdržel se O

proti O

Návrh byl přijat

k bodu 2 l Schválení programu jednání
Předsedající navrhl schválit navržený program jednání:
Návrh usneseníč. 2/1:

ZOV schvaluje navržený p'og'am jednání.

Hlasování:

5

pro

zdržel se O

proti

O

Návrh byl přijat

k bodu 3/ Volba starosty a mfstostarosty
přdsdajicí navrhl volit dlouhodobě uvolněného starostu a neuvolněného místostarostu.
'

Návrh usneseni č. 3/1:

ZOV schvaluje volit dloúhodobě uvolnčného

starostu a

neuvolněného místostarostlL
Hlasování:

pro

5

zdržel se O

proti

O

Návrh byl přijat

Návrh usneseni Č. 4/1:

ZOV schvaluje volit starostu a místostarostu veřejně.

Hlasování:

5

pix)

zchžel se O

proti

O

Návrh byl přijat

Nejprve vyzval předsedající k volbě starosty a vyzval pHbomné k podání návrhů. l. návrh na
starostu byl podán pix) paní Be. Petru Březinovou trvale bytem Všehrdy 49, Chomutov.
předsedající nechal hlasovat o tomto návrhu. 2. návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 5/1:
ZOV volí dlouhodobě uvolněnou starostkou obce Všehrdy Be.
Petru Březinovou,, trvale bytem Všehrdy 49, Chomutov

, .

'
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Hlasování:

pro

5

zdržel se O

proti O
Návŕhbylpíijat

Po zvolení pohačovala v řízení zasedání nově zvoleiiá stalDstka která vyzvala přítomné
k podání návrhu na zvolení neuvolněného místostarosty. První a jediný návrh byl podán pm
pana Aleše VindušklL Předsedající nechala hlasovat o tomto návrhu.
.
Návrh usnesení Č. 6/1:
ZOV volí neuvolněného místostarostu obce Všehrdy Aleše
Vindušku, trvale bytem Všehrdy 31, Chomutov
Hlasování:
0

pro

5

.

zdržel se O

proti

o

V

Návrh byl přijat

k bodu 4/ Zřízení Rnančního a kontrolMho výboru
předsedající navrhl% áby povinný ňnanční a kontrolní výbor měly po třech členech.
Návrh usnesení č. 7/1:
ZO volí předsedou finančního výboru Janu Arnetovou a
předsedou kontrolního výboru Irenu Čechovou
Hla8ování:

pro 5

Návrh usnesení č. 8/1:
Alenu Bodovou
Hlasování:

pro 5

Návrh u3nesení č. 9/1:
Yášovou
Hlasování:

pro S

zdržel se O

proti

o

Návrh byl přijat

ZO volí členy ňnančního výboru Stanislavu Bechyňovou a
zdržel se O

proti

o

Návrh byl přij&t

ZO volí členy kontrolního výboru Pavla Černého a Marii
zdržel se O

proti

O

Návrh byl přijat

k bodu 5/ Rozhodnutí o odměnách za výkon ňínkcí neuvolněných členů zastupitelstv8

(§ 72 zákona o obcích)
Předsedající navťhl& odměny za výkon fúnkcí neuvolněných členů zastupitelstva ponechat dle
zavedených odměn a to konkrétně:
Návrh usneseni Č. lOll:
- ZOV schvaluje měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce v těchto
ňuikcích tákto:
Mjsmtamsta:
měsíčně;

10000,-kč

.

.. ..

.

. .

' l

":

Předseda kontrolního a finančního výboru:
Člen výboru:

4oo,-kč měsíčně;
200,-KČ měsíčně;

,
L

Člen zastupitelstva:
T

40O,-KČ měsíčně.

.

PřiČemž jednotlivé odměny se nesčítají a každý zastupitel bude odměňován pouze podle
nejvýše dosažené odměny.
Hlasování:

pro 5

zdržel se O

proti

o
Návrh byl přijat

Poznámka: Předsedající navrhla doplnit program o jeden bod jednání, a to o delegování na
valné hromady. Přičemž Delegování na valné hromady bude projednáno bod bodem 6 a
,·

diSkuse se přesune na bod 7. Předsedající nechala hlasovat o dQplnění pr'ogramlL

Návrh usneseni č. 11/1:
Hlasování:

pro 5

ZOV schvaluje doplnění prograinu.
zdržel se O

proti

o

Návrh byl přijat

k bodu 6/ Délegování na valné hromady
Delegování na valné hromady: předsedající seznámila přítomné se členstvím óbce v různých
svazcích a obchodních společnostech, kde má obec majetkovou účast a pro nutnost naplnění
zákona navrhla následující usnesení týkající se delegování na valné hromady.
Návrh usnesení Č. /2/1:
ZOV deleguje zástupce obce Všehrdy starostku Be. Petru
Březinov(ylb Uvale bytem Všehrdy 49, Chomuu)v na zasedání valné hromady Dobrovolného
svazku obcí Chomutovsko, a to do konce Mnkčního období, tj. do roku 2022.
Hlasování:

pro 5

zdržel se O

proti

o

Návrh byl přijat

Návrh usnesení č. 13//:
ZOV deleguje zástupce obce Všehrdy starostku Bc. Petru
Březinovou trvale bytem, Všehrdy 49, Chomutov na zasedání valné hromady Místní akční
skupiny Sdružení upadní KrušnohoH, a tD na celé ňinkční období, tí. do roku 2022.
Hlasování:

pro 5

zdržel se O

proti

o

Návrh byl přijat

Návrh usnesení č. 14/1:
ZOV deleguje zástupce obce Všehrdy starostku Be. Petru
Březinovou na zasedání valné hromady Dobrovolného svaZku obcí Rozvoj, a to na celé
ňuikčM období do roku 2022.
Hlasování:

pro 5

zdtžel se O

proti O

Návrh byl přijat

É

1

Návrh usnesení č. 15/1:
ZOV deleguje zástupce obce Všehrdy starostku Be. pm
Březinovou na zasedání valné hromady Mikroregionu Údlicko, a tD na celé hnkční období do
róku 2022.

'

Hlasování:

pro 5

zdržel se O

" proti

o

Návrh byl přijat

Návrh umeseni č. 16/1:
ZOV deleguje zástupce obce Všehrdy starostku Be. Petru
Březinovou na valnou hromadu SVŠ as. podle ustanovení paragraňi 84 odst 2 písm.f) zákona
o obcích, a to na celé ňinkční období do roku 2022.
Hlasování:

pro 5

zdržel se O

proti

O

Návrhby1 přijat

> Starostka vyzvala přítomné, zda chce někdo doplnit tento bod jednání. Nikdo se
nepřihlásil.
> Starostkapoděkovalapřítomným zastupitelům.
> Staros&aiikmčúa jednání ZO v 17.15 hod.

.

Ve Všehrdech dne 4.4.2019
l'

.F

Zxpsala: dne 4. 4. 2019

Jana AmctDvá
.

Zápi8 ověřili:

Aleš Vindušk8

,>Ĺ4Á
ji

Alena Bodová

u
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0

0

místosWostaobce

starostka obce

Přílohy zápisu:
l. Zve~ infonnace o konání ustavujícího zasedání ZO Všehrdy.
2.Pre=čmlistina
3. Slib zampitele obce Všehrdy

obec Všehrdy lČ 00673293

KEO-W 1.11.273 l Uc17c

lČO:00673293

zpracováno: 8.5.2019

Inventurní soupis

strana: 1 l 1

Inventarizace provedena ke dni
Okamžik, ke Wnému se sestavuje účetní závěrka
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den)

: 31.3.2019
: 31.32019
: 31.3.2019

výběr su: 231,261
AU:
lnventarizačni položka
SU AU Název

Účetní stav

lnv. rozdíl

Poznámka

Přílohy

Základní běžný účet územ.samospr.celků

231
231

®10

ZákMM běžný účet áem.nmo8pr.c

5 442 053,85

23 l

0012

Základní běhý účet úmm.s&mogpr.c

543 139,77

23 l

0013

ZákMd běžný účet- Č8 dividendy

328 428,20
6 313 621,82

Celkem:

261
261

zjištěný stav

Pokladna
(XXX)

)1 840,00

Pokhdm

ll 840,00

Celkem:

Způsob zjišťování skutečných stavů

:

dokladoU inv.

Ocenění majetku k rozvahovému dni/mzhodnému dni

:

313.2019

Okamžik zahájení inventury

:

31.3.2019

Okamžik ukončeni inventury

:

31.3.2019

Způsob stanoveni ocenění zljčtovatelných rozdňů

'

Prohlašuji, ž0 inventura byla provedena za mé účastí a že jsem žádný majetekMNazky nezatajiL
Osoba cxipovědná za mqjetekkávazky

:

Bc.Petm BMinová

Předseda (za pnovedenľ irweqtury odpovídá)

:

Alena Bodavá

Člen (za

skutečných stavů odpovídá)

:

Danuše Kroupová

Člen (za zjištěni skutečných stavů Mpovídá)

:

Jana Amekwá

Čknové inveMMzační komise

Člen (za 4ištěni skutečných stavů cdpovídá)
Čhen (za Qištěnf skutečných stavů odpovídá)

Datum

Podpis
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