OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 43001 Chomutov IČO 00673293 tel. 474 668 164,
obecvsehrdy@úscali.cz www.vsehrdy.cz

ZÁPIS
z 2. zasedání Zastupitelstva obce ve Všehrdech dne 29. 4. 2019

Přítomni:

Březinová Petra
Aleš Vinduška
jana Arnetová
Alena Borlová
Irena Čechová

Omluveni:

O

Hosté:

Místo konáni:

zasedací místnost obecního úřadu

Termín:

29. 4. 2019 od 18:15 hodin

1. zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou obce Be. Petrou Březinovou (dále jako
,,předsedajícŕ), která ještě před zahájením upozornila na skutečnost, že bude pořízena audio
nahrávka ze strany obce, která bude sloužit pro zpětnou vazbu při sepisováni zápisu z jednání. O
nahrávání informovala i paní Kroupová, 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 21.4.2019 do 30.4.2019. 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.

1

PředsedajÍcÍ navrhla zapisovatelkou paní janu Arnetovou a ověřovatele zápisu paní Alenu Borlovu a
paní Irenu Čechovou. Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se k možnosti hlasování pro všechny navrhované.
Všichni se shodli na hlasováni v jednom usnesení.
Návrh usneseni č. 17/2:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje zapisovatelkou zápisu paní janu Arnetovou a ověřovatele
zápisu paní Alenu Borlovou a panílrenu Čechovou.
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'

5 členů ZO

Proti'
Zdrželi se hlasováni'

nikdo
nikdo
Usnesení č. 17/2 bylo schváleno

3. Schválení programu
PředsedajÍcÍ seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce a poté upravila bod číslo 5, kterým mělo být schválení Závěrečného účtu pro rok 2018 a
z technických důvodů ho přesunula na 3. ZO. PředsedajÍcÍ navrhla zaměnit tento bod za Projednání
zprávy o uplatňování územního plánu Všehrdy. Dále si přála zastupitelka obce paní Irena Čechová
zařadit Plán sportovních a kulturních akcí pro rok 2019 jako samostatný bod. Protože z řad
zastupitelstva obce již nebylo žádných návrhů, bylo přistoupeno k hlasovánI. Před hlasováním nebyly
vzneseny žádné námitky z řad ZO.
Před hlasovánim dala předsedajIcí možnost vyjádřit se přítomným občanům, kde se
ohradila k dle ní široce obsáhlému programu a ne|Íbi| se ji obsah webových stránek, kdy si stěžovala,
že nemůže dohledat nově vložené informace. PředsedajÍcÍ sKbila, že zjisti do přIštIho zasedání
Zastupitelstva obce, kde si mohou občané nastavit službu na přIchozi zprávy o vložení nového
dokumentu na elektronickou desku.
Návrh usnesení č. 18/2:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje následujki program 2. zasedání ZO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení.
Určeni ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
Schváleni programu.
Schválení návrhu rozpočtu obce Všehrdy na rok 2019.
Projednání zprávy o uplatňováni územního pIánu Všehrdy.
Schválení návrhu na pořízení zpomalovacího retardéru.
Určeni inventarizační komise.
Projednání návrhu Programu rozvoje obce Všehrdy na období 2019 - 2022.
Schválení výše finanční částky na nutné opravy, nákupy a smlouvy pro starostu a
místostarostu obce, které mohou čerpat z rozpočtu bez schváleni ZO.
10. PIán sportovních a kulturních akcí pro rok 2019.
11. Různé a) schváleni počtu zaměstnanců
b) schválení počtu km při využIvání osobního automobilu starostky obce
c) dětské hřiště - informativní charakter
d) poděkování VS ČR - informativní charakter
f) návrh na pořizenI dopravních zrcadel
12. Diskuze
13. Závěr

výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'
Proti'

5 členů ZO
nikdo
2

Zdrželi se hlasováni'

nikdo
Usnesenič. 18/2 bylo schváleno

4. Schváleni návrhu Rozpočtu obce Všehrdy na rok 2019
PředsedajÍcÍ předložila ZO návrh Rozpočtu obce Všehrdy na rok 2019. Rozpočet je koncipován dle
předchozích potřeb obce, přidaný je pouze paragraf ze zákona povinný a to konkrétně 5522 ostatní
složky integrovaného záchranného sboru. Došlo k minimálnIm úpravám a rozpočet je vyrovnaný.
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. 19/2:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje bez výhrad Rozpočet obce na rok 2019.
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
5 členů ZO
Proti'
nikdo
Zdrželi se hlasováni'
nikdo

Usneseni č. 19/2 bylo schváleno
5. Projednání zprávy o uplatňování územního pIánu Všehrdy.
předsedajícI předložila ZO územní plán obce. Bude probíhat aktualizace z důvodu vedení plynovodu,
je zde minimálně připomínek, které se budou řešit 1. aktualizací. Pro obec nevyplývá potřeba pořídit
nový územní plán. 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. 20/2:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje Zprávu o uplatňování územního pIánu Všehrdy.
výsleQek h|aSování:
Pro přijeti návrhu'
5 členů ZO
Proti'
nikdo
Zdrželi se hlasování'
nikdo
Usnesení č. 20/2 bylo schváleno

6. Schválení návrhu na pořízení zpomalovacího retardéru.
předsedajIcI seznámila přítomné s návrhem na urrústění zpomalovacích retardérů, čÍmž by se
zkvalitnila bezpečnost na komunikaci v obci. Vzhledem k aktivní účasti na valné hromadě OSO
Chomutovsko, se starostce obce podařilo získat bezplatné zapůjčeni těchto retardérů, abychom
zjistili, zda budou plnit svůj účel. K retardérům budou osazené značky. Pokud zákon ukládá, budou
reflexní. Vše se uskuteční po povolení majitele komunikace. UrMstěni je zakresleno ve vytištěném
materiálu, kde jsou zakresleny pozemky i komunikace. Pokud se prokáže, že urrústěni retardérů
pozbývá záměru, bude se hledat jiné řešení. Z řad přítomných občanů padl návrh na urMstěni značky
,,průjezd obytnou zónou" a tím snížit rychlost v obci. Protože nebylo žádných připomínek, bylo
přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
Návrh usnesení č. 21/2:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje zkušební urMstěni zpomalovacích retardérů.
výsledek hlasováni:
Pro přijeti návrhu'
5 členů ZO
Proti'
nikdo
Zdrželi se hlasování'
nikdo
3

Usnesení č. 21/2 bylo schváleno
7. Určení inventarizační komise.
PředsedajÍcÍ jmenovala členy inventarizační komise: předseda paní Alena Borlová, členové: paní Jana
Arnetová a paní Irena Čechová. Pani Irena Čechová vyjádřila nesouhlas se svým jmenováním, tak byli
vyzváni přItomnI občané, přihlásila se
.
Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před hlasováním nebyly vzneseny
Žádné námitky z řad ZO ani občanů.

Návrh usneseni č. 22/2:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda paní Alena
Borlová, členové: paní jana Arnetová a
.
výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'
5 členů ZO
Proti'
nikdo
Zdrželi se hlasováni'
nikdo

Usnesení č. 22/2 bylo schváleno

8. Projednání návrhu Programu rozvoje obce Všehrdy na období 2019 - 2022.
PředsedajÍcÍ předložila přítomným návrh Programu rozvoje obce, který je koncipován dle sděleni
potřeb občanů a postřehů. Dokument je otevřený, takže je možno se podílet na jeho aktualizaci.
z přítomných občanů do diskuze vstoupili
, kteří by rádi dokončenou cestu před
domem, která stále není zkolaudována. spokojili se s návrhem starostky a místostarosty obce, že
pokud se dohledá původní smlouva s firmou, kde byly jisté rozpory a není zcela jasné, zda je obec
vyvázána ze smluvního vztahu, pokud obec nemá závazky ke zmíněné firmě, nechá obec upravit cestu
jemným štěrkem. Protože nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. Před
hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
Návrh usneseni č. 23/2:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje Program rozvoje obce Všehrdy na období 2019 - 2022.
výsledek hlasování:
Pro přijeti návrhu'
5 členů ZO
Proti"
nikdo
Zdrželi se hlasování'
nikdo

Usnesení č. 23/2 bylo schváleno

9.

Schválenívýše finanční částky na nutné opravy, nákupy a smlouvy pro starostku a
místostarostu obce, které mohou čerpat bez schválení ZO.
předsedajÍcÍ navrhla zvýšit částku na 70.000 KČ. Vzhledem k rizikům vyp|ývajÍcÍch z aktuálního stavu
majetku obce a zvyšujÍcÍm se nákladům. Zastupitelka obce pani Irena Čechová vyjádřila nesouhlas

s tímto návrhem, chce ponechat stávajIcI Částku 50.000 KČ. Před hlasováním dala předsedajÍcÍ
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení č. 24/2:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje finanční částku ve výši 70.000 KČ na nutné opravy, nákupy a
smlouvy pro starostku a místostarostu obce, kterou mohou čerpat bez schváľenI ZO.
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
4 členové ZO
Proti'
1 člen
Zdrželi se hlasování'
nikdo
4

Usnesení č. 24/2 bylo schváleno

10. Pián sportovních a kulturních akci pro rok 2019.
předsedajÍcÍ předložila ZO návrh zastupitelky pani Ireny Čechové. Současně navrhla schválit
jednotnou finanční částku ve výši 5.000 KČ na akci. Pokud by byla akce nákladnější, bude svoláno ZO.
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. 25/2:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje PIán sportovních a kulturních akcí na rok 2019 a současně
finanční částku ve výši 5.000 KČ na akci.
výsledek hlasováni:
Pro přijetí návrhu'
Proti'
Zdrželi se hlasování'

._

5 členů ZO
nikdo
nikdo

Usnesení č. 25/2 bylo schváleno
11. Různé.
a) Schválení počtu zaměstnanců
PředsedajÍcÍ navrhla 3 zaměstnance - účetní, administrativa, údržba {z řad VS). Zaměstnanci by práci
vykonávali na Dohodu o provedení pracovni činnosti. Vystoupila zastupitelka obce pani Irena
Čechová, která nesouhlasila se zaměstnancem administrativy. Před hlasováním dala předsedajÍcÍ
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení č. 26/2:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje 3 zaměstnance obecního úřadu - účetní, administrativa,
údržba.
vÝ$ledek hlasování:
Pro přijetí návrhu°
Proti'
Zdrželi se hlasováni'

4 členové ZO
1 člen
nikdo

Usnesení č. 26/2 bylo schváleno
b) Schváleni počtu km při využívánI osobního automobilu
předsedajÍcÍ navrhla ZO schválit paušální měsíčnÍtarif dle propočtu na 300km pro starostku obce při
používání vlastního automobilu. 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. 27/2:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje paušální měsíčnitarif osobního vozidla na 300 km za každý
měsíc.
výs|edek hlasováni:
Pro přijeti návrhu"

5 členů ZO

Proti'
Zdrželi se hlasování'

"

Usnesení č. 27/2 bylo schváleno

C)

dětské hřiště - informativní charakter
5

nikdo
nikdo

Na dětském hřišti proběhla kontrola, při které bylo zjištěno, že některé herni prvky neodpovjdajÍ
bezpečnostním požadavkům. Bude se řešit oprava. Místostarosta nyní demontuje lanovku, které
chybí šrouby do doby, než se opraví potřebné nedostatky.
d) poděkování VS ČR - informativní charakter
Dne 26. 4. 2019 proběhla likvidace černé skládky ve Všehrdském lesíku, tímto děkujeme VS ČR za
spolupráci.

f) Dopravní zrcadla
Místostarosta navrhl umIstěnI dopravních zrcadel v kritických místech obce. Ukázka cenové nabídky.
Návrh usneseni č. 28/2:
Zastupitelstvo obce Všehrdy schvaluje umístění 2-3 ks dopravních zrcadel, pokud dostane souhlas
majitele komunikace.
Před hlasováním dala předsedajÍcÍ možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Před hlasováním nebyly vzneseny žádné námitky z řad ZO.
výsledek hlasovQnF
Pro přijetI návrhu'
5 členů ZO
Proti'
.
nikdo
Zdrželi se hlasováni"
nikdo
Usnesenľč. 28/2 bylo schváleno
12. Diskuze.
Nikdo nevznesl zájem o diskuzi.

13. Závěr.
předsedajIcI poděkovala všem přítomným za účast a ukončila 2. Zasedání Zastupitelstva obce Všehrdy
v 19:53 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina.
2. Zveřejněná informace o konáni ZO Všehrdy.
3. Návrh rozpočtu obce Všehrdy na rok 2019.
4. Návrh Programu rozvoje obce.
5. Plán sportovních a kulturních akcí na rok 2019.
6. Zpráva o uplatňování územního plánu.
7. výkres z katastru nemovitostí s vyznačeným místem umístěM retardéru

Zapisovatel: jana Arnetová.

d,,. e G Zd 4'¶

Ověřovatelé zápisu: Alena Borlová·

d,,,

1,ena Čechová·

Kn
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l

Starostka obce Be. Petra Březinová
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