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Zápis ze 2. zasedání ZO Všestudy 21.4.2020
1. Zahájení
- Zasedání Zastupitelstva obce Všestudy (dále též jako “ZO“) bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostou obce p. Miloslavem Čermákem.
- Bylo přítomno 6 členů zastupitelstva, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
-

Starosta navrhnul zapisovatele zápisu pí. Terezu Matlochovou a ověřovatele Mgr. Věru
Slezákovou a Mgr. Moniku Bláhovou.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje zapisovatele pí. Terezu Matlochovou. Jako ověřovatele zápisu schvaluje
Mgr. Věru Slezákovou a Mgr. Moniku Bláhovou
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/3/20 bylo schváleno.

3. Schválení programu jednání
-

Starosta vyzval přítomné zastupitele k případným připomínkám k programu jednání ZO.
K danému programu nebylo připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje program jednání ZO.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Usnesení č. 2/3/20 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

4. Výsledek kontroly ze zasedání Finančního výboru obce Všestudy
- 16.6. 2020 od 16:00 proběhlo zasedání Finančního výboru. Paní Matlochová Tereza /Předseda
FV informovala zastupitele a přítomné občany o tom, že během kontroly výbor neshledal
žádné nesrovnalosti.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí informace o výsledcích kontroly Finančního výboru obce
Všestudy.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/3/20 bylo schváleno.
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5. Výsledek kontroly ze zasedání Kontrolního výboru obce Všestudy
- Dne 16.6. 2020 od 16:00 hod probíhalo zasedání Kontrolního výboru. Mgr. Monika Bláhová
/předseda Kontrolního výboru informovala zastupitele a přítomné občany, že Kontrolní výbor
neshledal žádné nesrovnalosti.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí výsledek za zasedání Kontrolního výboru obce Všestudy.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 4/3/20 bylo schváleno.

6. Schválení roční uzávěrky a závěrečného účtu obce Všestudy za rok 2019
- Starosta obce vyzval pí. Hanu Hroškovou, aby informovala přítomné o roční uzávěrce a stavu
konečného účtu za rok 2019. Jak roční uzávěrka, tak konečný stav účtu obce byly vyvěšeny na
úřední desce a zastupitelům zaslány e-mailem k podrobnému prostudování.
- Obec hospodařila se ziskem necelých 26.000,- Kč. Konečný zůstatek na účtech obce
k 31.12.2019 byl 3.680.000,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje bez výhrad roční uzávěrku a závěrečný účet obce Všestudy za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 5/3/20 bylo schváleno.

7. Schválení závěrečného účtu DSO Chomutovsko za rok 2019
- Starosta předložil zastupitelům přehled závěrečného účtu z DSO Chomutovsko za rok 2019,
který zaslal zastupitelům e-mailem před zasedáním ZO Všestudy.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje závěrečný účet DSO Chomutovsko za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 6/3/20 bylo schváleno.

8. Schválení rozpočtového opatření č. 1, 2 a 3
-

Paní Hana Hrošková informovala a předložila zastupitelům rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3,
která byla všem zastupitelům předběžně zaslána e-mailem k podrobnému prostudování.
Tereza Matlochová za Finanční výbor doporučila zastupitelům schválení těchto rozpočtových
opatření vč. závěrečného účtu, který je součástí.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí RO č. 1, 2 a 3.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Usnesení č. 7/3/20 bylo schváleno.

Zdrželi se

0
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9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku od Chomutovské knihovny
- Starosta informoval zastupitele o žádosti od Chomutovské knihovny, která obec Všestudy
požádala o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek bude použitý na nákup nových
knih, které jsou potom mezi obcemi měněny.
- Vyzval přítomné zastupitele, aby se k poskytnutí příspěvku vyjádřili a popř. navrhli konkrétní
výši příspěvku.
- Zastupitelé navrhli finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Chomutovskou knihovnu ve výši
2.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 8/3/20 bylo schváleno.

10. Okresní soud v Chomutově – žádost o znovuzvolení Mgr. Věry Slezákové do funkce
přísedící pro období 2020 - 2024
- Starosta informoval zastupitele, že na obecní úřad přišla žádost od Okresního soudu
v Chomutově na znovuzvolení Mgr. Věry Slezákové do funkce přísedící pro období 2020 –
2024. Tuto funkci vykonává dlouhodobě. Mgr. Věra Slezáková souhlasila s vykonáváním
funkce přísedící u Okresního soudu v Chomutově na další období 2020 – 2024.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje znovuzvolení Mgr. Věry Slezákové do funkce přísedící pro období 2020
– 2024 u Okresního soudu v Chomutově.
Výsledek hlasování: Pro
5
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 9/3/20 bylo schváleno
11. Různé

11.1. Dokončení převodu pozemků do vlastnictví obce Všestudy
- Starosta informoval přítomné zastupitele o stavu převodu silnic v obci Všestudy.
Obec Všestudy má kompletně dokončené převody pozemků pod silnicí v ulici
označené dle pasportu místních komunikací 7c.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí informace o dokončení převodu pozemků pod silnicí v obci
Všestudy.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 10/3/20 bylo schváleno.
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11.2 Kulturní dům Všestudy
- Starosta informoval zastupitele, že obec již zaplatila pí. Šťastné za nemovitost a pozemky,
které budou určeny k vybudování kulturního/multifunkčního domu. Nyní je na
Katastrálním úřadě podaná žádost o převodu nemovitosti a pozemků do vlastnictví obce
Všestudy. Převod bude dokončen 21.6.2020, tzn., že 22.6.2020 by měl být převod
kompletně dokončen.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí podanou žádost na Katastrálním úřadu na převod nemovitosti a
pozemků od pí. Šťastné do vlastnictví obce Všestudy.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 11/3/20 bylo schváleno

11.3 Pronájem pozemků
- Starosta informoval přítomné, že si udělal průzkum v okolních obcích, kdy zjišťoval ceny
a možnosti pronájmu obecních pozemků, které obyvatelé využívají většinou k vlastním
účelům. Po vzoru z okolních obcí navrhl zastupitelům, aby byla s místními občany
sjednávána nikoliv nájemní, ale pachtovní smlouva s automatickou prolongací. V případě,
že se jedná o pozemek sloužící jako zahradní plocha, tudíž bez přístřešku nebo jiného
postaveného zázemí by byla cena 2,- Kč/m2/rok. Pokud by se jednalo o stavby či ostatní
plochy, bude sjednán nájem ve výši 20,- Kč/m2/rok. Každá taková plocha bude individuálně
řešena a schvalována.
Do dalšího zasedání zastupitelstva bude připravené konkrétní znění pachtovní a nájemní
smlouvy, vč. podmínek.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí informace o pronájmu a pachtu pozemků pro obyvatele obce
Všestudy s cenou 2,- Kč/m2/rok v případě zahrad a s cenou 20,- Kč/m2/rok v případě
staveb a ostatních ploch.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 12/3/20 bylo schváleno.

11.4 Schválení zveřejňování audio nahrávek, které jsou pořizovány na zasedání
ZO Všestudy.
- Zastupitelům byl podán návrh, že bychom mohli zveřejňovat audio nahrávky ze
zasedání ZO pro všechny obyvatele. Nahrávky by byly zveřejňovány společně se
zápisem a usnesením ze zasedání ZO Všestudy.
- Po diskuzi se zastupitele dohodli na možnosti poslechu celé nahrávky na Obecním
úřadě, kde bude nahrávka uložená a k dispozici na vyžádání v době úředních hodin
Obecního úřadu.
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Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje možnost poslechu audio nahrávek pořízených na zasedání ZO
Všestudy veřejnosti na vyžádání v době úředních hodin obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro
4
Proti 0
Zdrželi se
2
Usnesení č. 13/3/20 bylo schváleno.

11.5 Dokončené kontejnerové stání
- Starosta informoval přítomné o dokončení kontejnerových stání v obci Všestudy. Během
14ti dnů budou dovezeny kontejnery a budou umístěny na vybudovaná místa.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí informace o dokončené investiční akci na kontejnerová stání
pro umístění kontejnerů v obci Všestudy.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 14/3/20 bylo schváleno.

11.6 Zřízení přestupkové komise – životní prostředí
- Starosta informoval ZO, že je nutné zřídit PK o min. 3 členech, která se bude zabývat
místními přestupky, např. v oblasti odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. VPS
uzavřená s městem Jirkov je na přestupky dle zákona č. 250/2016 a 251/2016 Sb., která
řeší přestupky proti pořádku v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému
soužití a majetku. Starosta projednal s JUDr. Ivanou Zamazalovou, zda by byla ochotna
zastat funkci předsedy PK. JUDr. Zamazalová je ochotna tuto funkci vykonávat v ceně 500,kč/úkon. 1 přestupek = cca 3 – 6 úkonů.
- Zastupitelé se dohodli na jmenování členů PK z řad zastupitelů – p. Zdeněk Řehoř a p. Jiří
Szybakowski, popř. jako náhradník p. Miloslav Čermák.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje zřízení Přestupkové komise obce Všestudy a jmenuje JUDr. Ivanu
Zamazalovou, jako předsedu a p. Jiřího Szybakowského a p. Zdeňka Řehoře, jako členy,
popř. náhradníkem p. Miloslavem Čermákem.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 15/3/20 bylo schváleno.

11.7 Vidimace a legalizace
- Starosta informoval zastupitele, že obec může na OÚ provádět vidimace a legalizace.
Rádi bychom tuto službu nabídli také široké veřejnosti. Zastupitelé se dohodli na
vyhotovení a roznesení letáku o těchto informacích místním obyvatelům a obyvatelům
okolních obcí.
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Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí informace o provádění služeb Vidimace a legalizace na
místním Obecním úřadě v době úředních hodin.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 16/3/20 bylo schváleno.

11.8 Dary, dotace
- Tereza Matlochová informovala zastupitele o tom, že pro obec získala zatím 220.000,- Kč
na zeleň pro rok 2020. Tyto finance budou použity na dokončení revitalizace zeleně
v parku a obnovu zeleně v “centru obce“ u lípy. Bohužel se nepodařilo získat finance
z dotačního titulu od ÚK, který pozastavil všechny dotační tituly na rok 2020 v době
koronaviru. Nyní má obec podanou žádost u spol. ČEZ na obnovu aleje ovocných stromů
a další žádosti o dary u menších společností.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí informace o podaných žádostech a schvaluje přijetí
finančních darů.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 17/3/20 bylo schváleno.

11.9 Schválení RO č. 4
- Paní Hana Hrošková předložila zastupitelům RO č. 4 a informovala je podrobně a jeho
obsahu.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí RO č. 4.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Usnesení č. 18/3/20 bylo schváleno.

Zdrželi se

0

11.10 Schválení RO č. 5
- Paní Hana Hrošková předložila zastupitelům RO č. 5 a informovala je podrobně o jeho
obsahu.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje RO č. 5.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Usnesení č. 19/3/20 bylo schváleno.

Zdrželi se

0
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Jelikož zastupitelé neměli již žádné body k projednání, starosta ukončil zasedání v 18.22 hodin.

Zapisovatel Tereza Matlochová

…………………………….……………………………………….

Ověřovatel Mgr. Věra Slezáková

…………………………….……………………………………….

Ověřovatel Mgr. Monika Bláhová

…………………………….……………………………………….

Starosta Miloslav Čermák

…………………………….……………………………………….

Ve Všestudech dne 16.6.2020
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