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 29.9.2020
1. Zahájení
- Zasedání Zastupitelstva obce Všestudy (dále též jako “ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou
obce p. Miloslavem Čermákem.
- Bylo přítomno 7 členů zastupitelstva, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
- Starosta navrhnul zapisovatele zápisu pí. Terezu Matlochovou a ověřovatele p. Jiřího Kejře a p.
Zdeňka Řehoře.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje zapisovatele pí. Terezu Matlochovou. Jako ověřovatele zápisu schvaluje p. Jiřího
Kejře a p. Zdeňka Řehoře.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/4/20 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 7
Proti 0
Usnesení č. 2/4/20 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

4. Schválení návrhu Smlouvy o pronájmu a Pachtovní smlouvy
- Starosta obce zaslal všem zastupitelům návrh Smlouvy o pronájmu a Pachtovní smlouvu předem
elektronicky na e-mail k prostudování. Smlouvy jsou jen ve vzorech, proto starosta vyzval přítomné
zastupitele k návrhům na jejich změnu popř. doplnění.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje návrh Smlouvy o pronájmu a Pachtovní smlouvy v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/4/20 bylo schváleno.
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5. Seznámení se Hřbitovním řádem
- Starosta zaslal předem elektronicky na osobní e-mail všech zastupitelů Hřbitovní řád.
- Starosta vyzval přítomné zastupitele k podání připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí Hřbitovní řád v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/4/20 bylo schváleno.

6. Schválení poplatku za hřbitovní místo
- Ceny za nájem hrobových míst na hřbitově v obci Všestudy byl zaslán všem zastupitelům elektronicky
na e-mail před ZO s ostatními přílohami. Ceny korespondují s platnými vyhláškami a jsou na obdobné
úrovni v okolních obcí – 25,-Kč/m2/rok – Uzavření smlouvy na 10 let.
- Starosta vyzval přítomné zastupitele k podání námitek.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje poplatky za hřbitovní místo dle předloženého návrhu, který nabude platnosti
dne jeho odsouhlasení.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/4/20 bylo schváleno.

7. Výsledek kontroly ze zasedání Finančního výboru obce Všestudy
- 29.9. 2020 od 17:00 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 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/4/20 bylo schváleno.

8. Výsledek kontroly ze zasedání Kontrolního výboru obce Všestudy
- Dne 29.9. 2020 od 17:00 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 1
Usnesení č. 7/4/20 bylo schváleno.
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9. Výsledek kontroly dílčího auditu Ústeckého kraje v obci Všestudy
- Starosta seznámil přítomné zastupitele s výsledky dílčího auditu ÚK, který proběhl dne 4.9.2020
s výsledkem kontroly, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí výsledek dílčího auditu ÚK v obci Všestudy.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/4/20 bylo schváleno.

10. Rozpočtová opatření
- Starosta požádal pí. Hanu Hroškovou o bližší seznámení s RO č. 7 a 8 přítomné zastupitele. popř., aby
zodpověděla případné otázky zastupitelů. Rozpočtová opatření byla zaslána všem zastupitelům
předem na e-mail.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí RO č. 7.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 9/4/20 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí RO č. 8.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 10/4/20 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

11. Schválení dotace DSO Chomutovsko – Kompostéry pro občany - 3
- Zastupitelům byl na e-mail předem zaslán návrh smlouvy na spolupráci s DSO Chomutovsko na
projektu "Chomutovsko – kompostéry pro občany-3". Cílem projektu je pořízení kompostérů pro
místní obyvatele. Obec Všestudy zažádala o pořízení celkem 65ks kompostérů /o objemu 1400 l – 47ks
a 400 l – 18ks/ v celkové výši 362.032,- Kč z čehož by se obec Všestudy měla na projektu podílet
částkou 56.305,- Kč
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje spolupodílení obce Všestudy na projektu "Chomutovsko – kompostéry pro
občany-3" a pověřuje starostu obce Miloslava Čermáka k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/4/20 bylo schváleno.

12. Schválení dotace DSO Chomutovsko – Chomutovsko předchází vzniku jednorázového
nádobí
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- Starosta informoval zastupitele, že před několika měsíci probíhal sběr dat v jednotlivých obcích, kdy
každá obec měla spočítat spotřebu jednorázových plastů na akcích za určité období. Cílem tohoto
projektu je snížení spotřeby jednorázového nádobí. DSO Chomutovsko se rozhodli, že pořídí nádobí,
které jde používat opakovaně. Zastupitelům byla na e-mail před zasedáním ZO zaslána smlouva o
možné spolupráci na financování pořízení nádobí na kulturní akce. Obec Všestudy by se na tomto
projektu měla podílet částkou 23.288,-Kč z celkové částky 73.552,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje spolupodílení obce Všestudy na projektu “Chomutovsko předchází vzniku jednorázového
nádobí“ a pověřuje starostu obce Miloslava Čermáka k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/4/20 bylo schváleno.

13. Schválení spolufinancování dotace ÚK – Pořízení kontejnerů na BIO odpad
- Všem zastupitelům byla předem na e-mail zaslána podaná žádost o dotaci z programu pro podporu
odpadového hospodářství v Ústeckém kraji na období 2017 - 2025 z dotačního titulu: Oddělený sběr
biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Z dotace budou pořízeny dva kontejnery na bioodpad
v celkové výši 87.980,-Kč. Obec se na tomto projektu bude podílet částkou 26.394,- Kč. Termín
ukončení projektu je v žádosti určeno 12/2020.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy souhlasí s přijmutím finančních prostředků z Programu pro podporu odpadového
hospodářství v ÚK na období 2017-2025 a pověřuje starostu Miloslava Čermáka k podpisu smlouvy
s ÚK.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/4/20 bylo schváleno.

14. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 66/7, 66/3
- 21.8.2020 byla na Obecní úřad doručená žádost o prodej pozemku p.p.č. 66/7, 66/3. Žádost byla
všem zastupitelům poslána předem e-mailem.
- Starosta vyzval přítomné zastupitele k vyjádření se k této žádosti. Po krátké diskuzi se zastupitelé
shodli, že obec pozemky odprodávat nebude.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy neschvaluje odprodej pozemku v obci Všestudy p.p.č. 66/7, 66/3.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/4/20 bylo schváleno.

15. Oznámení o ustanovení opatrovníka
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V současné době v obci probíhají komplexní pozemkové úpravy (KopÚ) v KÚ Všestudy. Z důvodu úmrtí
jednoho z účastníků, vlastnící 50% p.p.č. 147/1, SPÚ rozhodl o stanovení opatrovníka v rámci těchto
pozemkových úprav obec Všestudy. Tato funkce zaniká ukončením KoPÚ.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí informaci o stanovení obce Všestudy opatrovníkem po zesnulém ing.
Milanu Blumovi po dobu probíhajících Komplexních pozemkových úprav.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/4/20 bylo schváleno.

16. Schválení odprodeje telefonní budky od O2 Czech Republic a.s.
- ČTÚ informovala obec Všestudy o ukončení povinnosti provozovat veřejné telefonní automaty (VTA),
jako univerzální službu k 31.12.2020. Demontáž VTA bude probíhat během roku 2021 v etapách. ČTÚ
nabízí obci odprodej telefonní kabiny vč. základu a vedení za 500,- Kč bez DPH. Všechny informace byly
zaslány zastupitelům předem na e-mail.
Starosta vyzval přítomné zastupitele o vyjádření. Zastupitelé dali návrh na zřízení “Otevřené
knihovny“, kam si občané mohou chodit půjčovat popř. měnit knihy, popř. využití telefonní kabiny
k podobným účelům.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje odkup telefonní kabiny vč. základu a vedení.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Zdrželi se 3
Usnesení č. 16/4/20 bylo schváleno.

17. Různé
17.1 Schválení Smlouvy o nájmu hřbitovního místa
- Starosta zaslal zastupitelům předem na e-mail návrh smlouvy o nájmu hřbitovního místa a nyní vyzval
přítomné zastupitele o vyjádření se k návrhu smlouvy popř. podání návrhů na změnu.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje návrh smlouvy o nájmu hřbitovního místa v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/4/20 bylo schváleno.

17.2 Úprava WWW dle zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti webových stránek
- Změny, kterých se tato úprava týká byly zaslány e-mail všem zastupitelům před zasedáním ZO Spol.
Galileo nabídla tuto službu v ceně 10.000 Kč jednorázově. Úprava WWW je platná od 23.9. 2020.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy bere na vědomí úpravu WWW dle zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti webových stránek
a pověřuje starostu k objednání této úpravy webových stránek u spol. Galileo za cenu 10.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
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Usnesení č. 18/4/20 bylo schváleno.

17.3 ČEZ – nadační příspěvek na zeleň
Paní Tereza Matlochová informovala zastupitele o schválení nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve
výši 71.000,- Kč z projektu "Obnova aleje ovocných stromů" . Nadační příspěvek musí být vyčerpán do
31.12. 2020. Cílem projektu je dosazení aleje ovocných stromů v obci Všestudy.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje přijmutí finančního daru od Nadace ČEZ z projektu "Obnova aleje ovocných
stromů".
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/4/20 bylo schváleno.

17.4 ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Na zasedání ZO Všestudy v prosinci 2019 ZO schválilo umístění vedení do silnice 10/1. Akce byla
provedena a ČEZ Distribuce a.s. poslal smlouvu u zřízení Věcného břemene – služebnosti tak, jak bylo
předloženo ve SoSB.
Návrh usnesení:
ZO Všestudy schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a pověřuje starostu p.
Miloslava Čermáka k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. 20/4/20 bylo schváleno.

Jelikož zastupitelé neměli již žádné body k projednání, starosta ukončil zasedání v 19:15 hodin.
Zapisovatel Tereza Matlochová

…………………………….……………………………………….

Ověřovatel p. Jiří Kejř

…………………………….……………………………………….

Ověřovatel p. Zdeněk Řehoř

…………………………….……………………………………….

Starosta Miloslav Čermák

…………………………….……………………………………….

Ve Všestudech dne 29.9.2020
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