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tel.: 478 47 97 47
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Zápis ze 3. zasedání ZO Všestudy 24.6.2019
1. Zahájení
- Zasedání Zastupitelstva obce Všestudy (dále též jako “ZO“) bylo zahájeno v 17:10 hodin
starostou obce p. Miloslavem Čermákem.
- Bylo přítomno 6 členů zastupitelstva, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
- Omluven p. Jiří Kejř
2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
- Starosta navrhnul zapisovatele zápisu pí. Terezu Matlochovou a ověřovatele Mgr. Moniku
Bláhovou a p. Zdeňka Řehoře.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje zapisovatele pí. Terezu Matlochovou. Ověřovatele zápisu schvaluje
Mgr. Moniku Bláhovou a p. Zdeňka Řehoře.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/3/19 bylo schváleno.

3. Schválení programu jednání
- Starosta přítomné seznámil s programem jednání.
- K danému programu nebylo připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje program jednání ZO se změnou.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/3/19 bylo schváleno.

4. Schválení závěrečného účtu 2018, roční uzávěrky 2018 a zprávy z auditu hospodaření
obce za rok 2018
- Starosta požádal pí. Hanu Hroškovou, zda by mohla přítomné zastupitele informovat o
závěrečném vyúčtování, roční uzávěrky a právy z auditu hospodaření obce za rok 2018.
- Paní Hana Hrošková informovala přítomné o veškerých zprávách, uzávěrkách, účtech a
auditu za rok 2018.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje závěrečný účet obce Všestudy za rok 2018, roční uzávěrku obce
Všestudy za rok 2018 a zprávu z Auditu hospodaření obce Všestudy za rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/3/19 bylo schváleno.
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5. Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb
- Starosta oznámil přítomným zastupitelům, že v rámci závěrečného auditu ÚK byla obec
vyzvána, aby přijala opatření k nápravě zjištěných chyb.
- Účetní obce opravila chybně spočítané odchodné p. Jiřímu Kejřovi a s tímto výpočtem byl
následně p. Jiřího Kejř vyzván k vrácení chybného přeplatku. O výsledku musíme
informovat Kontrolní orgány ÚK.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí provedení nápravy ze Závěrečného auditu ÚK.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/3/19 bylo schváleno.

6. Schválení střednědobého výhledu na rok 2020-2022
- Účetní obce pí. Hana Hrošková představila ZO Všestudy vypracovaný střednědobý výhled
na roky 2020–2022. Tento dokument byl všem zastupitelům zaslán v elektronické podobě
před ZO.
- Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky k danému dokumentu.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje vypracovaný střednědobý výhled na roky 2020–2022.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/3/19 bylo schváleno.

7. Schválení rozpočtových opatření 4, RO 5 a RO6
- Rozpočtová opatření č. 4, 5 a 6 byla zaslána všem zastupitelům v elektronické podobě před
zasedáním ZO k prostudování. Bližší informace podala přítomným zastupitelům pí. Hana
Hrošková.
- Zastupitelé neměli žádné připomínky.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje RO 4, RO 5 a RO 6.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 6/3/19 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

8. Schválení spolufinancování v programu Obnova krajiny a biodiverzity na území ÚK
- Starosta informoval přítomné zastupitele o podání žádosti o dotaci z ÚK na projekt
Revitalizace obecního parku. O další informace požádal pí. Terezu Matlochovou. Jelikož
ÚK celoplošně snížila výši dotace, tak obec mohla požádat o max. výši 58.000,- Pokud ÚK
dotaci pro obec schválí, bude využita na nákup a výsadbu nových dřevin v obecním parku.
- Přítomní zastupitelé neměli žádné otázky ani připomínky.
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Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje spolufinancování akce „Revitalizace obecního parku“, která byla
doporučena k financování z programu “Obnova krajiny a biodiverzity na území ÚK“.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/3/19 bylo schváleno.

9. Schválení spolufinancování v POV ÚK 2019 - zahradní technika
- Starosta informoval přítomné, že na základě schválené dotace na pořízení zahradní
techniky pro naší obec, poptal 7 dodavatelů námi požadované zahradní techniky. Obec
dostala zpět 3 nabídky na poptávanou techniku a 1 nabídku na techniku jinou.
Nejvýhodnější nabídku podala společnost AGROZET České Budějovice, pobočka
Chomutov. Přehled všech nabídek předložil starosta zastupitelům k prostudování.
- Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky k návrhu starosty, že se zahradní technika pořídí
od již zmiňované společnosti, která poskytla nejvýhodnější nabídku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Všestudy schvaluje spolufinancování projektu “Pořízení zahradní
techniky”, který byl podpořen z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje částkou
100.000,- Kč a pověřuje starostu p. Miloslava Čermáka k objednání zahradní techniky.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/3/19 bylo schváleno.

10. Schválení spolufinancování akce „Oprava MK 6c“ z MMR PORV
- Starosta oznámil zastupitelům, že obci Všestudy byla schválena dotace ke spolufinancování
MK 6c v obci Všestudy z programu obnovy a rozvoje venkova MMR na rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Všestudy schvaluje spolufinancování akce "Oprava MK 6c ve
Všestudech", která byla doporučena k financování z Programu obnovy a rozvoje venkova
MMR na rok 2019 (kód programu 117D8210A).
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/3/19 bylo schváleno.

11. Informace o výsledku kontroly ČIŽP ÚK
- ČIŽP provedla na základě udání kontrolu kácení dřevin rostoucí mimo les. Jelikož ČIŽP
konstatoval, že Obecní úřad nevydal v platném formátu Rozhodnutí, ale pouze Povolení ke
kácení, dopustil se tak přestupku, za kterou ČIŽP vyčíslil pokutu na nejnižší možné hranici
ve výši 25.000,- Kč. Přihlédnul tak ke skutečnosti, že Obecní úřad Všestudy v předešlých
letech nikdy nevydal žádné jiné rozhodnutí k povolení kácení.
Návrh usnesení:
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ZO Všestudy bere na vědomí obvinění z přestupku za neoprávněné vykácení dřevin
rostoucích mimo les.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/3/19 bylo schváleno.

12. Různé
12.1 Poptávka více zájemců na napojení MK na II/251
- 20.6. 2019 bylo Statutárním městem Chomutov, obor Silniční a správní vydáno obci
Všestudy Povolení k napojení MK 1c na komunikaci II/251. Obec obdržela slepý výkaz
výměr pro vypsání zadávací dokumentace. Následně bude osloveno 5 zájemců na
provedení stavebních prací na vybudování sjezdu, vč. Propustku a dalších spojených
zemních prací.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí informaci o schválení napojení MK 1c na komunikaci II/251
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/3/19 bylo schváleno.

12.2 Informace k revitalizaci parku
- Pí. Matlochová informovala přítomné zastupitele o projektu Revitalizace obecního parku,
který se bude realizovat na podzim roku 2019. Na projekt se podařilo získat 150.000,- Kč.
od společnosti Net4Gas s.r.o. a o další dary je již zažádáno. Cílem projektu je obnova místní
zeleně, zajištění bezpečnosti obyvatel a vybudování relaxačního místa zejména pro místní
seniory. Park je zároveň součástí plánované naučné stezky o přírodě pro děti. Každý druh
dřevin, květin, bylinek bude označen cedulkou s krátkým a jednoduchým popisem o daném
druhu.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí informace k projektu Revitalizaci obecního parku.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/3/19 bylo schváleno.

12.3 Přesun trafostanice ČEZ Distribuce
- Starosta informoval přítomné zastupitele, že projednával se společností ČEZ Distribuce
možnost přesunu trafostanice ze středu obecního parku. Jelikož cena přesunu trafostanice
přes silnici se pohybuje v řádech miliónů korun, byla vypracována cenová kalkulace na
přesun trafostanice minimálně na okraj parku směrem k silnici. Přesun by vyšel na cca
440.000,- Kč. Bez DPH. Starosta bude usilovat o získání finančního daru tak, aby
spoluúčast obce byla max. 20% z celkových nákladů.
- Pí. Matlochová s návrhem přesunu za těchto podmínek nesouhlasila a navrhla ponechat
trafostanici na dosavadním místě. V případě, že by se podařilo získat finanční dar tak, aby
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-

spoluúčast obce byla max. 20%, tak se tento bod může znovu projednat na jiném zasedání
ZO Všestudy.
Po diskusi ostatních členů zastupitelstva dal starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy neschvaluje přesun trafostanice v obecním parku na cenu max. 440.000,- Kč
bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 13/3/19 bylo schváleno.

12.4 Informace k podání žádostí o dotaci - MAS (podpora komunitního života na
venkově)
- Pí. Matlochová informovala přítomné zastupitele o možnosti získání dotace z programu
Podpora komunitního života na venkově. Max. výše dotace je 50.000,- Kč a spoluúčast
obce je 15%.
- Po projednání možností s pí. Žákovou se dohodli, že zastupitelstvu předloží návrh na
využití dotačního titulu na kulturní život v obci. Obec by tyto finance využila na zajištění
vstupenek a dopravy pro dospělé do divadla v Mostě, zajištění vstupenek a dopravy pro
děti do divadla v Mostě, na pronájem a celkové zajištění akce Karneval pro děti a na akci
pro děti Mikulášská, kde by finance byly využity k doplnění kostýmů a pořízení dárkových
balíčků pro děti.
- Pí. Matlochová vyzvala přítomné k návrhu na další využití DT. Zastupitelé se dohodli, že
se před odesláním žádosti o DT ještě společně poradí, jak by DT mohl být využit.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje účast v dotačním titulu na podporu komunitního života na venkově)
s finanční spoluúčastí obce Všestudy ve výši 15%.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/3/19 bylo schváleno.

12.5 MAS – členství obce Všestudy
- Starosta doporučil zastupitelům, aby schválili členství v MAS SZK, jelikož velká část DT
spravuje MAS SZK a v případě členství má obec větší šanci na schválení jednotlivých DT.
Členství obce stojí 5.000,- Kč ročně.
- Zastupitelé neměli žádné dotazy a ni připomínky.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje členství v MAS SZK a pověřuje starostu k podání přihlášky ke
členství v MAS SZK.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/3/19 bylo schváleno.
18:10 přítomen p. Jiří Kejř
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12.6 Změna poskytovatele plynu / elektriky
- Starosta obce si nechal nezávisle od 2 společností vyhodnotit cenu plynu a elektrické
energie, která je poskytována obci. Cena el. energie byla vyhodnocena jako velmi zajímavá
a není potřeba EE měnit. Cena za plyn byla vyhodnocena jako nevýhodná a ZO byly
předloženy nabídky na ceny od EPET a.s. a PartnerCentre s.r.o.
- Starosta vyzval přítomné, aby navrhli na jak dlouhé období by měla být smlouva uzavřena.
- Po krátké diskuzi neměli zastupitelé další dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje změnu poskytovatele plynu a pověřuje starostu obce Miloslava
Čermáka k ukončení smlouvy se současným poskytovatelem plynu spol. Centropol a.s.
v řádných termínech – bez sankcí a pověřuje starostu obce k uzavření nové smlouvy se
společností EPET a.s. na období 2020 až 2022.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/3/19 bylo schváleno.

12.7 Udělení souhlasu se zajištěním plnění úkolů jednotky požární ochrany obce
Všestudy od HZS ÚK
- V souvislosti s uzavřenou smlouvou s SDH Strupčice obec dodatečně požádala o souhlas
od HZS ÚK.
- Souhlas obec obdržela tento týden.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí informaci o udělení souhlasu k uzavřené smlouvě o
spolupráci s DHS Strupčice v oblasti plnění úkolů jednotky požární ochrany obce
Všestudy.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/3/19 bylo schváleno.

12.8 Podpora knihovny Chomutov – Darovací smlouva
- Starosta informoval přítomné o žádosti ze strany Okresní knihovny Chomutov, ve které
žádají o poskytnutí sponzorského daru. Dar bude využitý na další výměnu knih mezi
knihovnami. Sponzorský dar se Okresní knihovně poskytuje každý rok, proto i letos
starosta navrhnul poskytnout dar ve výši 2.000,- Kč
- Nikdo ze zastupitelů neměl jiný návrh.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje poskytnutí jednorázovému sponzorského daru Okresní knihovně
v Chomutově ve výši 2.000,- Kč a pověřuje starostu obce Miloslava Čermáka k vyplnění a
podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/3/19 bylo schváleno.
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12.9 Schválení závěrečného účtu DSO Chomutovsko
- Závěrečný účet hospodaření DSO Chomutovsko za rok 2018, kterými jsme členy, byl
zveřejněn na ÚD obce Všestudy a byl předložen ZO.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného
Chomutovsko za rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/3/19 bylo schváleno.

svazku

obcí

12.10 Objednání dílčího auditu hospodaření Obce Všestudy
- Starosta informoval zastupitele, že požádal kontrolní úřad ÚK k provedení dílčí kontroly
za hospodaření obce Všestudy za rok 2019.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí informaci o objednání dílčího auditu hospodaření obce
Všestudy u Krajského úřadu Ústí nad Labem.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/3/19 bylo schváleno.
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