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USNESENÍ
Ze 3. zasedání zastupitelstva Obce Všestudy ze dne 20.6.2022

1. Zahájení
-

Zasedání Zastupitelstva obce Všestudy (dále též jako “ZO“) bylo zahájeno v 18:29 starostou
obce p. Miloslavem Čermákem.
Byli přítomno 4 členů zastupitelstva, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
-

Starosta navrhnul zapisovatele zápisu pí. Terezu Matlochovou a jako ověřovatele zápisu Mgr.
Moniku Bláhovou a p. Jiřího Szybakowského.
Usnesení č. 1/3/22:
ZO Všestudy schvaluje zapisovatele pí. Terezu Matlochovou. Jako ověřovatele zápisu Mgr.
Moniku Bláhovu a p. Jiřího Szybakowského.

3. Schválení programu zasedání
-

Starosta vyzval přítomné zastupitele k případným připomínkám k programu jednání ZO.
Sám navrhnul rozšíření o 3 boty do kapitoly Různé. K danému rozšíření programu nebylo
připomínek.
Usnesení č. 2/3/22:
ZO Všestudy schvaluje rozšíření programu zasedání ZO.

4. Rozpočtové opatření
-

Paní Hana Hrošková informovala zastupitele s RO č. 4/2022
Usnesení č. 3/3/22:
ZO Všestudy bere na vědomí RO č. 4/2022

5. Rozpočtové opatření č.5
-

Paní Hana Hrošková informovala zastupitele o RO č. 5/2022
Usnesení č. 4/3/22:
ZO Všestudy schvaluje RO č.5/2022

6. Schválení závěrečného účtu a roční uzávěrky obce Všestudy za rok 2021, vč. zprávy
z přezkoumání hospodaření obce Všestudy za rok 2021
-

Paní Hana Hrošková informovala zastupitele o celkové roční uzávěrce a vyúčtování za rok 2021
a starosta zastupitele seznámil s výsledky přezkoumání hospodaření obce Všestudy za rok
2021, které proběhlo 27.5.2022 zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Usnesení č. 5/3/22:
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ZO Všestudy schvaluje roční uzávěrku 2021, závěrečný účet obce za rok 2021 a závěrečnou
zprávu z přezkoumání hospodaření obce Všestudy za rok 2021 bez výhrad.

7. Prodloužení smlouvy na VPP s ÚP Chomutov
-

Starosta informoval přítomné zastupitele o podpisu prodloužení dohody uzavřené s ÚP
Chomutov na pracovníky VPP. Prodloužení smlouvy je uzavřené do listopadu 2022 pro 3
zaměstnance VPP. Původní dohoda s ÚP se v jiných bodech nemění.
Usnesení č. 6/3/22:
ZO Všestudy bere na vědomí informaci o prodloužení dohody s ÚP Chomutov na VPP.

8. Schválení úpravy směrnice č. 1/2022 – rezervního fond kanalizace + ČOV
-

Starosta informoval zastupitele o úpravě směrnice č. 1/2022 na základě doporučení
kontrolorek z Krajského úřadu.
Usnesení č. 7/3/22:
ZO Všestudy schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2022 na tvorbu a použití rezervního fondu
financování rozvoje a obnovy kanalizační sítě obce Všestudy.

9. Schválení smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM ÚK
- Starosta zastupitelům předložil návrh Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy ÚK.
Usnesení č. 8/3/22:
ZO Všestudy schvaluje Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické
mapy Ústeckého kraje a pověřuje starostu obce p. Miloslava Čermáka k jejímu podpisu.
18:39 Příchod p. Jiřího Kejře

10. Žádost knihovny Chomutov o dar na výměnný fond knih
-

Na žádost Chomutovské knihovny se zastupitelé dohodli, že poskytnou dar stejně, jako
předchozí roky ve výši 2.000,- Kč.
Usnesení č. 9/3/22:
ZO Všestudy schvaluje dar ve výši 2.000,- Kč pro Chomutovskou knihovnu, p.o. na nákup knih
do výměnného fondu a pověřuje starostu obce p. Miloslava Čermáka k podpisu smlouvy.

11. Smlouva se SČVK pro účely zajištění množství odpadní vody
-

Obec Všestudy podepsala smlouvu se SČVK, na základě které nám bude SČVK poskytovat
informace o množství spotřebované vody na konkrétním vodovodu. Tato služba je zpoplatněna
částkou 40,- Kč/ vodoměr a obec ji potřebuje kvůli výpočtu výše stočného.
Usnesení č. 10/3/22:
ZO Všestudy bere na vědomí informace o smlouvě uzavřené mezi obcí Všestudy a SČVK pro
účely zjištění množství odvedené odpadní vody od jednotlivých odběratelů.
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12. Různé
12.1 Schválení závěrečného účtu DSO Chomutovsko
-

Starosta seznámil zastupitele s kompletním závěrečným účtem DSO Chomutovsko za rok 2021.
Usnesení č. 11/3/22:
ZO Všestudy bere na vědomí závěrečný účet DSO Chomutovsko za rok 2021.

12.2 Změna uplatňování DPH v rámci odpadového hospodaření
-

Starosta informoval zastupitele o povinnosti obcí uplatňovat DPH ve vztahu k předmětným
službám autorizovaným obalovým společnostem ihned po publikaci stanoviska GEŘ tj. pro služby
s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) počínaje dnem 1.4.2022.
Usnesení č. 12/3/22:
ZO Všestudy bere na vědomí informace o účtování DPH v rámci odpadového hospodářství.

12.3 Schválení spolufinancování obnovy MK 1c
-

Dne 16.6. 2022 obec obdržela informaci od MMR o schválení dotace na Obnovu MK 1c. Celková

cena je odhadována na 1.901.953,- Kč. Výše dotace je schválena ve výši 1.085.000,- Kč.
Usnesení č. 13/3/22:
Na základě vyhodnocení žádostí z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 2022
Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla žádost na akci „Obnova MK 1c Všestudy“ doporučena
k poskytnutí dotace. ZO Všestudy bere informaci na vědomí a schvaluje spolufinancování akce.
Jelikož zastupitelé neměli již žádné body k projednání, starosta ukončil zasedání v 18:48 hodin.
Zapisovatel Tereza Matlochová
Ověřovatel Mgr. Monika Bláhová
Ověřovatel Jiří Szybakowski
Starosta Miloslav Čermák
Všestudech dne 20.6.2022
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

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