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USNESENÍ
ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Všestudy ze dne 29.9.2020
1. Zahájení
-

Zasedání Zastupitelstva obce Všestudy (dále též jako “ZO“) bylo zahájeno v 18:00 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.
Usnesení č. 1/4/20:
ZO Všestudy schvaluje zapisovatele pí. Terezu Matlochovou. Jako ověřovatele zápisu p. Jiřího
Kejře a p. Zdeňka Řehoře.

3. Schválení programu zasedání
-

Starosta vyzval přítomné zastupitele k případným připomínkám k programu jednání ZO.
K danému programu nebylo připomínek.
Usnesení č. 2/4/20:
ZO Všestudy schvaluje program zasedání ZO.

4. Schválení návrhu Smlouvy o pronájmu a Pachtovní smlouvy
-

Starosta seznámil zastupitele s návrhy Smluv o pronájmu a Pachtovní smlouvu. Smlouvy byly
projednány a nebylo více připomínek.
Usnesení č. 3/4/20:
ZO Všestudy schvaluje návrh Smlouvy o pronájmu a Pachtovní smlouvy v předloženém znění.

5. Seznámení se Hřbitovním řádem
-

Zastupitelé se seznámili se zněním Hřbitovního řádu.
Usnesení č. 4/4/20:
ZO Všestudy bere na vědomí Hřbitovní řád v předloženém znění.

6. Schválení poplatku za hřbitovní místo
-

Starosta předložil zastupitelům ceny, které jsou určené dle platných norem okolních obcí –
25,-Kč/m2/rok – Uzavření smlouvy na 10 let.
Usnesení č. 5/4/20:
ZO Všestudy schvaluje poplatky za hřbitovní místo dle předloženého návrhu, který nabude
platnosti dne jeho odsouhlasení.
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7. Výsledek kontroly ze zasedání Finančního výboru obce Všestudy
-

Tereza Matlochová informovala zastupitele o výsledcích proběhlé kontroly Finančního výboru.
Usnesení č. 6/4/20:
ZO Všestudy bere na vědomí informace o výsledcích kontroly Finančního výboru obce
Všestudy.

8. Výsledek kontroly ze zasedání Kontrolního výboru obce Všestudy
-

Mgr. Monika Bláhová informovala přítomné o výsledcích zasedání Kontrolního výboru.
Usnesení č. 7/4/20:
ZO Všestudy bere na vědomí výsledek za zasedání Kontrolního výboru obce Všestudy.

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.
Usnesení č. 8/4/20:
ZO Všestudy bere na vědomí výsledek dílčího auditu ÚK v obci Všestudy.

10. Rozpočtová opatření
-

Paní Hana Hrošková seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7 a č. 8.
Usnesení č. 9/4/20:
ZO Všestudy bere na vědomí RO č. 7
Usnesení č. 10/4/20:
ZO Všestudy bere na vědomí RO č. 8.

11. Schválení dotace DSO “Chomutovsko – Kompostéry pro občany – 3“
-

Starosta informoval zastupitele s projektem “Kompostéry pro občany -3“. Cílem projektu je
pořízení kompostérů pro místní obyvatele. Obec Všestudy zažádala o pořízení 65ks
kompostérů v celkové výši 362.032,- Kč z čehož by se obec Všestudy měla na projektu podílet
částkou 56.305,- Kč.
Usnesení č. 11/4/20:
ZO Všestudy schvaluje spolupodílení obce Všestudy na projektu "Chomutovsko – kompostéry
pro občany-3" a pověřuje starostu obce Miloslava Čermáka k podpisu smlouvy.

12. Schválení dotace DSO
jednorázového nádobí
-

Chomutovsko

–

Chomutovsko

předchází

vzniku

Starosta seznámil zastupitele s projektem “Chomutovsko předchází vzniku jednorázového
nádobí“ jehož cílem je snížení spotřeby jednorázového nádobí pořízením nádobí pro
opakovatelné použití vč. myček na toto nádobí. Celková spoluúčast na projektu pro obec
Všestudy je částka 23.288,- Kč.
Usnesení č. 12/4/20:
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ZO schvaluje spolupodílení obce Všestudy na projektu “Chomutovsko předchází vzniku
jednorázového nádobí“ a pověřuje starostu obce Miloslava Čermáka k podpisu smlouvy.

13. Schválení spolufinancování dotace ÚK – Pořízení kontejnerů na BIO odpad
-

Starosta informoval zastupitele o podané žádosti o poskytnutí dotačního titulu na pořízení 2ks
kontejnerů na BIO odpad. Obec se na tomto projektu bude podílet částkou 26.394,- Kč.
Usnesení č. 13/4/20:
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.

14. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 66/7, 66/3
-

Starosta informoval zastupitele o přijaté žádosti o prodej pozemku v katastrálním území
Všestudy. Zastupitelé žádost projednali.
Usnesení č. 14/4/20:
ZO Všestudy neschvaluje odprodej pozemku v obci Všestudy p.p.č. 66/7, 66/3.

15. Oznámení o ustanovení opatrovníka
-

SPÚ rozhodl o stanovení opatrovníka v rámci pozemkových úprav v obci Všestudy. Tato funkce
zaniká ukončením KoPÚ.
Usnesení č. 15/4/20:
ZO Všestudy bere na vědomí informaci o stanovení obce Všestudy opatrovníkem po zesnulém
ing. Milanu Blumovi po dobu probíhajících Komplexních pozemkových úprav.

16. Schválení odprodeje telefonní budky od O2 Czech Republic a.s.
-

ČTÚ nabízí obci odprodej telefonní kabiny vč. základu a vedení za 500,- Kč bez DPH. Zastupitelé
dali návrh na zřízení “Otevřené knihovny“, kam si občané mohou chodit půjčovat popř. měnit
knihy, popř. využití telefonní kabiny k podobným účelům.
Usnesení č. 16/4/20:
ZO Všestudy schvaluje odkup telefonní kabiny vč. základu a vedení.

17. Různé
17.1 Schválení Smlouvy o nájmu hřbitovního místa
-

Zastupitelé probrali předloženou Smlouvu o nájmu hřbitovního místa.
Usnesení č. 17/4/20:
ZO Všestudy schvaluje návrh smlouvy o nájmu hřbitovního místa v předloženém znění.

17.2 Úprava WWW dle zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti webových stránek
-

Starosta informoval zastupitele se změnami, které musejí být provedeny na webových
stránkách obce. U spol. Galilelo byla domluvena cena 10.000,- Kč za provedení kompletních
úprav na stránkách obce Všestudy.
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Usnesení č. 18/4/20:
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.

17.3 ČEZ – nadační příspěvek na zeleň
-

Matlochová Tereza informovala zastupitele o získání nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve
výši 71.000,- Kč z projektu "Obnova aleje ovocných stromů". Cílem projektu je doplnění aleje
ovocných stromů v obci Všestudy.
Usnesení č. 19/4/20:
ZO Všestudy schvaluje přijmutí finančního daru od Nadace ČEZ z projektu „Obnova aleje
ovocných stromů“.

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.
Usnesení č. 20/4/20:
ZO Všestudy schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a pověřuje
starostu p. Miloslava Čermáka k podpisu této smlouvy.

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
………………………………………………………………….
Všestudech dne 29. 9.2020
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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