VŠESTUDY
Všestudy č.p. 40, 431 11 Jirkov
IČ: 00673331
tel.: 478 47 97 47
email: vsestudy@obce-cv.cz
www.obec-vsestudy.cz

Zápis ze 4. zasedání ZO Všestudy 18.9.2019
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.
- Omluvena Mgr. Monika Bláhová
2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
- Starosta navrhnul zapisovatele zápisu pí. Terezu Matlochovou a ověřovatele Mgr. Věru
Slezákovou a p. Jiřího Kejře.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje zapisovatele pí. Terezu Matlochovou. Ověřovatele zápisu schvaluje
Mgr. Věru Slezákovou a p. Jiřího Kejře
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/4/19 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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2/4/19 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

4. Schválení výběru dodavatele stavebních prací – rekonstrukce MK 6c
- Dne 3.9. byla vyhlášena VZMR na stavební práce pod názvem „Oprava MK 6c ve
Všestudech“. Celkem se přihlásily 4 stavební společnosti:
• INSKY s.r.o.
• STRABAG a.s.
• EKOSTAVBY LOUNY s.r.o.
• HERKUL a.s.
- Hodnotící komise otevřela a překontrolovala všechny dodané nabídky. Jako vítězná
nabídka byla vybrána společnost EKOSTAVBY LOUNY s.r.o. s cenovou nabídkou
4.083.750,- Kč s DPH.
- Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 4.039.000,- Kč. Maximální výše poskytnuté
dotace je 2.827.000,- Kč. Spoluúčast obce je tedy 1.212.000,- Kč.
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Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí výsledek vyhodnocení VZMR a pověřuje starostu obce p.
Miloslava Čermáka k podpisu smlouvy o dílo se společností EKOSTAVBY LOUNY s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/4/19 bylo schváleno.

5. DSO – seznámení s pravidly GDPR
- Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko připravil a vypracoval v rámci spolupráce Základní
pravidla postupů související se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU), které byly zaslány elektronicky všem zastupitelům
jako příloha pozvánky na ZO. Základní pravidla postupů jsou přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU).
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/4/19 bylo schváleno.

6. DSO – Smlouva o spolupráci obcí INFOTABULE
- Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko podal žádost na MMR na projekt „Rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku – INFOTABULE“. Tato žádost byla
schválena k realizaci a DSO projekt začal realizovat. Jelikož se jedná o regionální akci a
všechny obce se na projektu podílí, tak DSO připravil smlouvu o spolupráci, ve které se
obce zavazují ke spoluúčasti financování nákladů na projekt. Celkové náklady na projekt
pro obec Všestudy jsou předpokládané ve výši 26.576,-, z čehož je spoluúčast obce cca
15.000,- Kč. Projekt podporuje vybudování a rozmístění infotabulí, tisk a distribuci letáků
na jednotlivé obce. Pro obec Všestudy je určeno 100 ks letáků.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje uzavření smlouvy s Dobrovolným svazkem obcí Chomutovsko a
souhlasí se spoluúčastí obce Všestudy na projektu „INFOTABULE“ a dále pověřuje
starostu obce p. Miloslava Čermáka k podpisu smlouvy s DSO Chomutovsko.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/4/19 bylo schváleno.

7. Schválení rozpočtových opatření
- Rozpočtová opatření č. 7, 8 a 9 byla zaslána všem zastupitelům v elektronické podobě před
zasedáním ZO k prostudování. Bližší informace podala přítomným zastupitelům pí. Hana
Hrošková. RO č. 7 a 8 zahrnují přesuny mezi položkami pro chod Obce a Obecního úřadu.
RO č. 9 se týká schválených dotačních titulů a na straně příjmů jsou uvedeny schválené
výše dotací a na straně výdajů předpokládané náklady na dané akce.
- Zastupitelé důkladně prostudovali všechna RO a neměli žádné připomínky.
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Rozpočtová opatření č. 7, 8 a 9 jsou součástí tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí předložené Rozpočtové opatření č.7 a 8.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/4/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere schvaluje předložené Rozpočtové opatření č. 9
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/4/19 bylo schváleno.

8. Schválení OZV 1/2019
- Starosta informoval přítomné zastupitele o nově vypracované Obecně závazné vyhlášce,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. OZV je již s větším množstvím stanovišť na tříděný odpad.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy souhlasí se zněním OZV 1/2019, schvaluje jí a pověřuje starostu p. Miloslava
Čermáka a místostarostu p. Jiřího Szybakowského k jejímu podpisu a zveřejnění.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/4/19 bylo schváleno.

9. Přezkoumání hospodaření obce Všestudy za uplynulé období 1 – 6/2019
- Starosta informoval přítomné o proběhlém přezkoumání hospodaření Obce Všestudy, které
proběhlo kontrolorkami z Krajského úřadu Ústeckého kraje ve dnech 17. – 18.9. 2019.
Výsledek přezkoumání je předložen zastupitelům k nahlédnutí a bude vyvěšen na ÚD obce.
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Všestudy nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí informace z přezkoumání hospodaření ÚSC Všestudy.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/4/19 bylo schváleno.
17:40 Odchozí ze zasedání ZO Všestudy: p. Zdeněk Řehoř
10. Spolufinancování v programu Podpora odpadového hospodaření na území ÚK
- Starosta seznámil přítomné zastupitele s žádostí o dotaci podanou dne 15.7.2019 do
Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až
2025. Žádost byla schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje minulý týden. Celkové
odhadované náklady jsou ve výši 655.000,- Kč a schválená výše dotace od ÚK je ve výši
458.000,- Kč.
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Dotační titul je určen na vybudování stanovišť pro kontejnery a velkoobjemové kontejnery.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje spolufinancování stavebních prací na vybudování stanovišť na
kontejnery a velkoobjemové kontejnery v předpokládané výši 196.000,- Kč a pověřuje
starostu obce p. Miloslava Čermáka k podpisu smlouvy s Ústeckým krajem.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/4/19 bylo schváleno.

11. Spolufinancování MAS (Podpora komunitního života na venkově)
- Starosta seznámil přítomné zastupitele s žádostí o dotaci podanou dne 5.7.2019 do
programu Podpora komunitního života na venkově v roce 2019 na MAS Sdružení Západní
Krušnohoří. Žádost byla schválena a podpořena ve financování. Celkové odhadované
náklady jsou ve výši 56.200,-Kč a schválená výše dotace od MAS SZK (ÚK) je ve výši
47.770,- Kč (85%).
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje spolufinancování podpory komunitního života na venkově ve výši
8.430,- Kč a pověřuje starostu obce p. Miloslava Čermáka k podpisu smlouvy s MAS SZK.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/4/19 bylo schváleno.

12. Spolufinancování stavebních prací na Zřízení sjezdu z pozemku p.p.č. 161
- Starosta informoval přítomné zastupitele, že dne 20.7.2019 byla podána samostatná žádost
na Fond Ústeckého kraje o finanční dar ve výši 180.000,- Kč. Celkové investice jsou
odhadované na 309.000,- Kč. Žádost byla projednána pracovní skupinou a podstoupena
Radě kraje, která zasedá 18.9.2019
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje spolufinancování stavebních prací na zřízení sjezdu z p.p.č. 161 na
komunikaci II/251 ve výši 129.000,- Kč a pověřuje starostu obce p. Miloslava Čermáka
k podpisu smlouvy s Ústeckým krajem.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/4/19 bylo schváleno.
13. Smlouva i výpůjčce pozemků od SPÚ ČR
- Starosta informoval přítomné zastupitele, že předjednal na SPÚ ČR bezplatnou výpůjčku
nepronajatých pozemků v obci. Jedná se o pozemky, o které obec již dlouhodobě pečuje a
využívá. Na základě dohody SPÚ připravilo smlouvu, kterou starosta předložil
k prostudování přítomným zastupitelům.
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Návrh usnesení:
ZO Všestudy souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce č. 95N19/42 a pověřuje starostu obce
p. Miloslava Čermáka k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/4/19 bylo schváleno.

14. Centropol Energy a.s. – informace o podpisu smlouvy na plyn
- Starosta informoval přítomné zastupitele, že dne 6.8.2019 byl podepsán dodatek ke
smlouvě o poskytování plynu na rok 2019 a 2020 za cenu 730,- Kč/MWh bez DPH.
Původní cena byla 920,- Kč/MWh bez DPH.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí informace o podpisu dodatku ke stávající smlouvě na
poskytování plynu od Centropol Energy a.s.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/4/19 bylo schváleno.

15. Finanční dar pro SDH Strupčice
- Starosta informoval přítomné zastupitele, že projednával na žádost starosty SDH Strupčice
p. Milana Komrsky sponzorský finanční dar ve výši 8.200,- Kč.
- Nikdo z přítomných zastupitelů neměl námitky.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Strupčice ve výši 8.200,- Kč a
pověřuje starostu obce p. Miloslava Čermáka k podpisu Darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/4/19 bylo schváleno.
17:58 Příchozí na zasedání ZO Všestudy: Mgr. Monika Bláhová

16. JB Group. smlouva o správě pojištění a poradenské činnosti
- Starosta informoval přítomné zastupitele, že podepsal smlouvu o zprostředkování, správě
pojištění a poradenské činnosti se spol. JB Group s.r.o. Původní smlouva s ČP a.s. je velmi
zastaralá a nekryje potřeby obce, zodpovědnosti obce ani její majetek. Smlouva s ČP a.s.
je platná do prosince 2019.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí podpis smlouvy se spol. JB Group s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/4/19 bylo schváleno.
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17. Převod pozemků pod MK p.p.č. 131/1, 131/3, 131/4
- Starosta informoval přítomné zastupitele, že 13.9.2019 byl převeden pozemek 131/1
v poměru ¾ na obec Všestudy. ¼ není možné v současné době převést z důvodu exekuce
na tomto pozemku. Pozemky 131/3 a 131/4 má jako zástavu na úvěr banka a Bc. Petr
Smítka jedná o jejich uvolnění. Dne 24.9. 2019 bude probíhat jednání s Geodetickou
kanceláří a majiteli pozemků pod chodníky.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí informace o převodech pozemků pod chodníky a MK.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/4/19 bylo schváleno.
18. Různé
Jelikož zastupitelé neměli již žádné další body k projednání, starosta ukončil zasedání v 18:06 hodin.
Zapisovatel Tereza Matlochová…………………………….……………………………………….
Ověřovatel Jiří Kejř……..………………………………………………………………………
Ověřovatel Mgr. Věra Slezáková ….………………………………………………………………..
Starosta Miloslav Čermák ……………………………………………………………………………
Ve Všestudech dne 19.9.2019
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