Obecní úřad Všeradov
Všeradov 39, 539 01 Hlinsko, tel. 602303772, e-mail: starosta@vseradov.cz

Výpis z usnesení zastupitelstva obce Všeradov
V souladu s obecně platnými právními předpisy a Jednacím řádem ZO Všeradov vydává OÚ
Všeradov výpis z usnesení jednání ZO Všeradov přijatých na jeho zasedání dne 10.3.2020.
Zastupitelstvo obce Všeradov schválilo následující usnesení:
Usnesení č. 1/2020/1
ZO schvaluje program zasedání:
1) Smluvní vztahy obce Všeradov;
2) Obecně závazná vyhláška obce Všeradov (svoz KO);
3) Prodejna potravin Všeradov;
4) Obecní lesy Všeradov;
5) Program rozvoje obce Všeradov;
6) Ostatní záležitosti obce Všeradov;
7) Rozpočtová opatření 2020;
Usnesení č. 1/2020/2
ZO schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Všeradov a Městskou knihovnou Chrudim o
sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim v roce
2020 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 1/2020/3
ZO schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Všeradov a Smíšeným zbožím Všeradov s.r.o. o
poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál v roce 2020 ve výši 200 000 Kč na
podporu prodejny dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 1/2020/4
ZO schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Všeradov dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 1/2020/5
ZO schvaluje změnu sobotní otevírací doby prodejny Smíšené zboží Všeradov s.r.o. od
14.3.2020 do 10:00 hod. nejpozději do 20.6.2020.
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Usnesení č. 1/2020/6
ZO schvaluje opravu autobusové zastávky – Králova Pila ve stávajícím stylu, celkové náklady
50 000 Kč dle předložené faktury.
Usnesení č. 1/2020/7
ZO schvaluje nechat zpracovat konkrétní kalkulaci včetně smlouvy o dílo na výměnu střešní
krytiny nebo kalkulaci na dílčí opravu střešní krytiny u budovy č.p. 39.
Usnesení č. 1/2020/8
ZO schvaluje v roce 2020 dokončit opravu místní komunikaci v místní části Milesimov dle
předloženého návrhu geometrického plánu.
Usnesení č. 1/2020/9
ZO schvaluje směrnici č. 1/2020 Spisový a skartační řád obecního úřadu Všeradov, dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 1/2020/10
ZO schvaluje pořízení smaltovaných cedulí na OÚ Všeradov a vítacích cedulí obce Všeradov
dle předložené kalkulace.
Usnesení č. 1/2020/11
ZO schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací pro úhradu nákladů podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Usnesení č. 1/2020/12
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020 dle přijatých usnesení č. 1/2020/6 a č. 1/2020/10.
Ve Všeradově dne 12.3.2020

Za správnost: JUDr. Luboš Mikeška v.r.
starosta
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Zastupitelstvo obce Všeradov vzalo v rámci zasedání na vědomí:
1) Smlouvu uzavřenou mezi Obcí Všeradov a EKO-PF s.r.o. o spolupráci při likvidaci
odpadů (jedlé oleje a tuky).
2) Dodatek č. 8 uzavřený mezi Obcí Všeradov a Městem Hlinskem ke smlouvě o
spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby první pomoci v Hlinsku ze dne
28.3.2012.
3) Dodatek č. 3 uzavřený mezi Obcí Všeradov a Městem Hlinskem ke smlouvě o
spolupráci mezi obcemi při zajišťování stomatologických pohotovostních služeb ze dne
6.9.2017.
4) Smlouvu uzavřenou mezi Obcí Všeradov a Stora Enco Wood Products Ždírec s.r.o. o
těžbě dřeva a kupní smlouvu č. Z01 20 1856.
5) Informaci starosty o provozu prodejny Smíšené zboží Všeradov s.r.o. za období od
1.1.2020.
6) Informaci místostarosty o hospodaření v lesích za období 2019 a výhled na rok 2020,
včetně pověření místostarosty starostou ke všem úkonům spojených s problematikou
hospodaření s obecními lesy.
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