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USNESENÍ
Z 5. zasedání zastupitelstva Obce Všestudy ze dne 16.10.2020
1. Zahájení
-

Zasedání Zastupitelstva obce Všestudy (dále též jako “ZO“) bylo zahájeno v 17:10 starostou
obce p. Miloslavem Čermákem.
Byli přítomni 4 členové zastupitelstva, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
-

Starosta navrhnul zapisovatele zápisu pí. Terezu Matlochovou a ověřovatele p. Jiřího
Szybakowského a Mgr. Moniku Bláhovou.
Usnesení č. 1/5/20:
ZO Všestudy schvaluje zapisovatele pí. Terezu Matlochovou. Jako ověřovatele zápisu p. Jiřího
Szybakowského a Mgr. Moniku Bláhovou.

3. Schválení programu zasedání
-

Starosta vyzval přítomné zastupitele k případným připomínkám k programu jednání ZO.
K danému programu nebylo připomínek.
Usnesení č. 2/5/20:
ZO Všestudy schvaluje program zasedání ZO.

4. Revokace usnesení č. 13/4/20 ze zasedání ZO ze dne 29.9.2020
- Starosta informoval zastupitele, že obci byla schválena vyšší částka z DT Oddělený sběr
biologicky rozložitelných komunálních odpadů, kterou poskytuje ÚK. Proto je nutné usnesení
revokovat a dalším usnesením schválit novou výši DT.
Usnesení č. 3/5/20:
ZO Všestudy revokuje usnesení č. 13/4/20 ze zasedání ZO dne 29.9.2020.
5. Schválení spolufinancování dotace ÚK – Pořízení kontejnerů na BIO odpad
-

Starosta informoval zastupitele, že obci byla schválena vyšší částka z DT Oddělený sběr
biologicky rozložitelných komunálních odpadů, kterou poskytuje ÚK. Jedná se tedy o DT na
pořízení 3 ks kontejnerů na bioodpad v celkové výši 131.970,- Kč z čehož bude 39.591,- Kč
spoluúčast obce.
Usnesení č. 4/5/20:
ZO Všestudy schvaluje přijmutí finančních prostředků od ÚK z DT Oddělený sběr biologicky
rozložitelných komunálních odpadů na pořízení 3 ks kontejnerů na bioodpad v celkové výši
131.970,- Kč z čehož bude 39.591,- Kč je spoluúčast obce.
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6. Různé
6.1 Schválení daru Chomutovské nemocnici
-

Starosta informoval, že přišla žádost z DSO Chomutovsko na poskytnutí finančního daru 10.000,Kč Krajské zdravotní nemocnice a.s. Chomutov, ze kterého bude pořízen Vysokoprůtokový
oxygenerátor v celkové hodnotě 171.000,- Kč.
Usnesení č. 5/5/20:
ZO Všestudy schvaluje poskytnutí finančního daru DSO Chomutovsko určeného pro Krajskou
zdravotní a.s. v hodnotě 3.000,- Kč na pořízení Vysokoprůtokového ogygenátoru a pověřuje
starostu obce p. Miloslava Čermáka k podpisu darovací smlouvy.
6.2 Schválení daru RAFAEL DĚTEM, NADAČNÍ FOND

-

Starosta informoval přítomné o žádosti ze strany Nadačního fondu RAFAEL DĚTEM, ve kterém
žádají o poskytnutí finančního daru pro 7 letou dívku, která trpí dětskou mozkovou obrnou a
potřebuje speciální neurorehabilitaci Kombikosmík s ergem.
Usnesení č. 6/5/20:
ZO Všestudy neschvaluje poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu RAFAEL DĚTEM.

Jelikož zastupitelé neměli již žádné body k projednání, starosta ukončil zasedání v 17:22 hodin.
Zapisovatel Tereza Matlochová
Ověřovatel p. Jiří Szybakowski
Ověřovatel Mgr. Monika Bláhová
Starosta Miloslav Čermák
Všestudech dne 16. 10.2020
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

………………………………………………………………….
…….………………….………………….……………………
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………………………………………………………………….
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