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USNESENÍ
Ze 2. zasedání zastupitelstva Obce Všestudy ze dne 3.6.2022

1. Zahájení
-

Zasedání Zastupitelstva obce Všestudy (dále též jako “ZO“) bylo zahájeno v 15:00 starostou
obce p. Miloslavem Čermákem.
Byli přítomno 6 členů zastupitelstva, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
-

Starosta navrhnul zapisovatele zápisu pí. Terezu Matlochovou a jako ověřovatele zápisu Mgr.
Věru Slezákovou a p. Zdeňka Řehoře.
Usnesení č. 1/2/22:
ZO Všestudy schvaluje zapisovatele pí. Terezu Matlochovou. Jako ověřovatele zápisu Mgr.
Moniku Bláhovu a p. Jiřího Kejře.

3. Schválení programu zasedání
-

Starosta vyzval přítomné zastupitele k případným připomínkám k programu jednání ZO.
Sám navrhnul rozšíření o 3 boty: Schválení podání žádosti o dotaci z NPO na „Rekonstrukci
veřejného osvětlení“, Schválení podání žádosti od ČEZu z programu Podpora regionu,
Schválení počtu členů ZO pro volební období 2022 – 2026. K danému rozšíření programu
nebylo připomínek.
Usnesení č. 2/2/22:
ZO Všestudy schvaluje rozšíření programu zasedání ZO.

4. Schválení spolufinancování akce „Nové VO v obci Všestudy“ v rámci schválené
dotace z programu POV ÚK.
-

Obec podala v únoru 2022 žádost na ÚK do Programu obnovy venkova žádost na rozšíření VO
u komunikace 1c v části od hřbitova až na konec budoucí komunikace do napojení na krajskou
silnici II/251. celkové náklady na VO jsou odhadovány dle předběžného rozpočtu z ledna 2022
ve výši 652.802,- Kč s DPJH. Dotace od ÚK je schválená v max. možné míře ve výši 350.000,Kč. Výše spoluúčasti obce při realizaci je 301-802,- Kč. Dotaci zle čerpat až do roku 2025.

15:08 Příchod p. Zdeněk Řehoř
Usnesení č. 3/2/22:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 25.4.2022 dle usnesení č.100/14Z/2022
schválilo poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 ve výši
350.000,- Kč. na projekt „Nové osvětlení v obci Všestudy“ Zastupitelstvo obce schvaluje
spolufinancování této akce.
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5. Schválení podání žádosti o dotaci na „Zpracování projektové dokumentace“ od ÚK
-

ÚK vyhlásil dotační program pod názvem „Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém
kraji 2022“ do kterého bychom rádi podali žádost na projektovou dokumentaci na projekt
Revitalizace intravilánu obce, kterou chceme realizovat z programu „18ekomiliard“. Tento DT
umožňuje profinancovat přípravu PD do výše 70% z celkových nákladů, nebo max. 200.000,Kč.
Usnesení č. 4/2/22:
ZO Všestudy schvaluje podání žádosti na zpracování projektové dokumentace pod názvem
„Revitalizace oddechové plochy v intravilánu obce Všestudy“

6. Schválení podání žádosti o dotaci v Programu pro podporu odpadového
hospodářství obcí v ÚK
-

Ústecký kraj vyhlásil 6. výzvu v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí
v ÚK. Starosta navrhnul pořízení vlastních nádob na separovaný odpad a kontejner na
elektroodpad. Po krátké debatě se zastupitelé dohodli, že tuto žádost obec nepodá.
Usnesení č. 5/2/22:
ZO Všestudy neschvaluje podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového
hospodářství obcí v ÚK.

7. Různé
7.1 Schválení podání žádosti o dotaci z NPO na „Rekonstrukci veřejného osvětlení“
- MPO vydalo výzvu č. NPO1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení z programu Národní
plán obnovy. DT podporuje obnovu VO a následné úspory elektrické energie.
Usnesení č. 6/2/22:
ZO Všestudy schvaluje podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci veřejného osvětlení v obci
Všestudy v rámci NPO do výzvy č. NPO1/2022.

7.2 Schválení podání žádosti o dotaci od ČEZu
- ČEZ vyhlásil DT podpora regionu, kde bychom mohli podat žádost o spolufinancování
projektové dokumentace na projekt „Revitalizace oddechové plochy v intravilánu obce
Všestudy“.
Usnesení č. 7/2/22:
ZO Všestudy schvaluje podání žádosti na ČEZ do programu Podpora regionů na zpracování
projektové dokumentace pod názvem „Revitalizace oddechové plochy v intravilánu obce
Všestudy.“
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7.3 Schválení počtu členů ZO Všestudy pro volební období 2022 - 2026
- Podle zákona o volbách č. 491/2001 Sb. musí ZO schválit počet členů zastupitelstva na další
volební období 2022 – 2026 a to do 85 dní před konáním voleb.
Usnesení č. 8/2/22:
ZO Všestudy schvaluje do dalšího volebního období 2022 – 2026 celkem 7 (sedm) členů do
Zastupitelstva obce Všestudy.
Jelikož zastupitelé neměli již žádné body k projednání, starosta ukončil zasedání v 15:33 hodin.
Zapisovatel Tereza Matlochová
Ověřovatel Mgr. Monika Bláhová
Ověřovatel Jiří Kejř
Starosta Miloslav Čermák
Všestudech dne 3.6.2022
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

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