Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Všenory
Číslo

2/2018

Den konání

29. 11. 2018, od 19:00

Místo konání

Sál Vladimíra Holana, OÚ Všenory, č.p. 151

Přítomní zastupitelé

Dle prezenční listiny

Omluvení zastupitelé

Helena Jahelková

Neomluvení zastupitelé
Počet občanů

14

Ověřovatelé zápisu

Roman Štěrba, Kateřina Samojská

Předsedající

Lenka Nejedlíková

Zapisovatel zápisu

Martin Mašát

Zasedání Zastupitelstva obce Všenory (dále též jako „zastupitelstvo“ nebo „OZ“) bylo zahájeno v 19:03
hodin Lenkou Nejedlíkovou (dále jako „předsedající“).
1. Program:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce:
1. Povodňová komise
2. Zrušení nájemní smlouvy ze dne 20. 4. 2009 na pozemek č. 1006/1 k.ú. Všenory
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemek č. 2110/21
k.ú. Všenory
4. Rozpočtové opatření č. 7
5. Přezkum hospodaření obce - audit
6. Přesun finančních prostředků z rezervního fondu Základní a mateřské školy Josefa Kubálka
K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění:
Předřadit jako první bod Schválení programu
Předřadit jako druhý bod Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předřadit jako třetí bod Kontrola minulého zápisu
Doplnit k povodňové komisi slova a krizový štáb
Vypustit bod č. 6. Přesun finančních prostředků z rezervního fondu Základní a mateřské školy Josefa
Kubálka z důvodu zpětvzetí žádosti
6) Zařadit následující další body
9. Volba členů výborů
10. Složení inventarizační komise
11. Diskuze
1)
2)
3)
4)
5)

1

Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje následující doplnění programu 2. zasedání:
1) Zařazení jako prvního bodu programu bod Schválení programu
2) Zařazení jako druhého bodu programu bod Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Kontrola minulého zápisu
4) Doplnit k povodňové komisi a krizový štáb
5) Vypuštění bodu č. 6. Přesun finančních prostředků z rezervního fondu Základní a mateřské školy
Josefa Kubálka
6) Zařazení následujících dalších bodů
9. Volba členů výborů
10. Složení inventarizační komise
11. Diskuze

Výsledek hlasování:

PRO

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 1/2/2018 bylo schváleno.

0

Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje následující program 2. zasedání:
1. Schválení programu
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
3. Kontrola minulého zápisu
4. Povodňová komise a krizový štáb
5. Zrušení nájemní smlouvy ze dne 20. 4. 2009 na pozemek č. 1006/1 k.ú. Všenory
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemek č. 2110/21
k.ú. Všenory
7. Rozpočtové opatření č. 7
8. Přezkum hospodaření obce - audit
9. Volba členů výborů
10. Složení inventarizační komise
11. Diskuze

Výsledek hlasování:

PRO

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 2/2/2018 bylo schváleno.

0

2

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Kateřinu Samojskou a Romana Štěrbu a zapisovatelem Martina
Mašáta. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje jako ověřovatele zápisu Kateřinu Samojskou a Romana Štěrbu a
jako zapisovatele Martina Mašáta.
Výsledek hlasování:

PRO

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 3/2/2018 bylo schváleno.

0

3. Kontrola minulého zápisu
Připomínky: bez připomínek

4. Povodňová komise
Předsedající seznámila přítomné se zřízením povodňové komise v souladu s § 78 zákona č. 254/2001 Sb.
(Vodní zákon) v tomto složení:
předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Lenka Nejedlíková
Alena Sahánková
Martin Mašát
Michal Butovič
Daniel Černý
Roman Štěrba
Michaela Formánková
Martina Stará

Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje zřízení povodňové komise ve složení: předseda Lenka Nejedlíková,
místopředseda Alena Sahánková, členové Martin Mašát, Michal Butovič, Daniel Černý, Roman Štěrba,
Michaela Formánková, Martina Stará.
Výsledek hlasování:

PRO

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 4/2/2018 bylo schváleno.

0

3

Předsedající dále seznámila přítomné se zřízením krizového štábu v tomto složení:
předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Lenka Nejedlíková
Alena Sahánková
Martin Mašát
Michal Butovič
Daniel Černý
Roman Štěrba
Michaela Formánková
Martina Stará

Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje zřízení krizového štábu ve složení: předseda Lenka Nejedlíková,
místopředseda Alena Sahánková, členové Martin Mašát, Michal Butovič, Daniel Černý, Roman Štěrba,
Michaela Formánková, Martina Stará.
Výsledek hlasování:

PRO

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 5/2/2018 bylo schváleno.

0

5. Zrušení nájemní smlouvy ze dne 20. 4. 2009 na pozemek č. 1006/1 k.ú. Všenory
Paní Sahánková seznámila přítomné se stavem „Všenorského lesíku“. Lesík v tuto chvíli není v dostatečně
dobrém stavu z dendrologického hlediska, po vlně sucha je ještě v horším stavu, potřeboval by
dendrologický průzkum a stanovení dřevin, které by se měly vysadit, a z tohoto důvodu bude osloven lesní
hospodář. Současný nájemce se přes podmínky stanovené smlouvou o les dostatečně nestará.
Poznámka z pléna – v okolí elektrického vedení byly pokáceny stromy bez konzultací s dendrology, jsou tam
akáty, takže by bylo nutné je vytrhat i s kořeny.
Paní Sahánková poznamenala, že je les potřeba brát z více hledisek, v lese už hořelo a někteří občané do
lesa házejí přes hřbitovní zeď svíčky.
Předsedající poznamenala, že výpovědní lhůta je 12 měsíců, takže během této doby bude čas připravit plán
dalšího postupu.
Další poznámka z pléna – kdysi byl zpracováván plán z lesní správou, bylo by vhodné kontaktovat zástupce
lesní správy.
Předsedající navrhla nechat hlasovat o výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 20. 4. 2009 na pozemek č. 1006/1
k.ú. Všenory z důvodu neplnění podmínek smlouvy nájemcem. Jedná se o prostor lesíka nad školou.
Výpovědní lhůta je 12 měsíců. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 20. 4. 2009 na pozemek
č. 1006/1 k.ú. Všenory a zplnomocňuje starostku k podepsání této výpovědi.
Výsledek hlasování:

PRO

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 6/2/2018 bylo schváleno.

0

4

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemek č. 2110/21 k.ú. Všenory
Předsedající seznámila přítomné s tím, že je potřeba podepsat smlouvu č. 1636/0066001/2018-KL/JRC/BS
s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje ve věci zřízení služebnosti inženýrské sítě pro
pozemek č. 2110/21 k.ú. Všenory pro stavbu kanalizace a vodovodu Na Benátkách, aby mohlo být vydáno
stavební povolení.
Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory souhlasí s podpisem smlouvy č. 1636/0066001/2018-KL/JRC/BS s Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeského kraje ve věci zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemek č.
2110/21 k.ú. Všenory pro stavbu kanalizace a vodovodu Na Benátkách.
Výsledek hlasování:

PRO

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 7/2/2018 bylo schváleno.

0

7. Rozpočtové opatření č. 7
Martin Mašát předložil zastupitelstvu ke schválení nové rozpočtové opatření č. 7/2018 (viz příloha), kterým
se upravují rozpočtové příjmy o částku 1 846 385,61 Kč celkem a rozpočtové výdaje o částku
1 300 193,41 Kč celkem.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje přiložené rozpočtové opatření č. 7/2018.
Výsledek hlasování:

PRO

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 8/2/2018 bylo schváleno.

0

8. Přezkum hospodaření obce - audit
Předsedající navrhla hlasovat o uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce Všenory a
vydání zprávy o výsledku tohoto přezkoumání hospodaření za rok končící 31. prosincem 2018 s auditorem
Vladislavem Schindlerem, č. oprávnění 1585.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce
Všenory a vydání zprávy o výsledku tohoto přezkoumání hospodaření za rok končící 31. prosincem 2018
s auditorem Vladislavem Schindlerem, č. oprávnění 1585.
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Výsledek hlasování:

PRO

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 9/2/2018 bylo schváleno.

0

9. Volba členů výborů
Předsedající vyzvala předsedy jednotlivých výborů, kteří byli zvoleni na ustavující schůzi, k návrhům
jmenování členů výborů. Návrhy byly předneseny takto:
Výbor finanční (předseda Martin Mašát):
-

Vlasta Salivarová
Ing. Jan Šimerka

Výbor kontrolní (předseda Roman Štěrba)
-

Bc. Michal Butovič
JUDr. Libuše Jiskrová

Výbor sociální a zdravotní (předsedkyně Michaela Formánková)
-

MUDr. Miroslava Petroušová
Eva Němečková

Výbor ochrany památek a komunitního plánování (předseda Kateřina Samojská)
-

Mga. Monika Černošková
Bc. Lenka Nejedlíková

Výbor školství a sportu (předseda Tomáš Švec)
-

Ph.D. Kateřina Samojská
Mgr. Jaroslav Formánek

Výbor kulturní a historický (předsedkyně Mgr. Alena Sahánková)
-

Mgr. Jan Maget
Václav Štěch
Ing. Eliška Bubníková
Eva Tomisová
PaeDr. Vladislav Veselý
Drahomíra Hodková
Ing. Jana Müllerová
Mgr. Eliška Reitspiesová
Ing. Bohdan Šmilauer
Mga. Monika Černošková

Výbor životního prostředí (předsedkyně Helena Jahelková)
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-

Mgr. Tereza Mináriková
Ing. Karel Jiskra

Jiné návrhy nebyly podány.
Předsedající navrhla, aby o členech jednotlivých výborů bylo hlasováno an-bloc. Jiný návrh nebyl
podán, proto bylo hlasováno an-bloc.
Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory jmenuje následující členy výborů:
Výbor finanční (předseda Martin Mašát):
- Vlasta Salivarová
- Ing. Ing. Jan Šimerka
Výbor kontrolní (předseda Roman Štěrba)
- Bc. Michal Butovič
- JUDr. Libuše Jiskrová
Výbor sociální a zdravotní (předsedkyně Michaela Formánková)
- MUDr. Miroslava Petroušová
- MUDr. Eva Němečková
Výbor ochrany památek a komunitního plánování (předseda Kateřina Samojská)
- Mga. Monika Černošková
- Bc. Lenka Nejedlíková
Výbor školství a sportu (předseda Tomáš Švec)
- Ph.D. Kateřina Samojská
- Mgr. Jaroslav Formánek
Výbor kulturní a historický (předsedkyně Mgr. Alena Sahánková)
- Mgr. Jan Maget
- Václav Štěch
- Ing. Eliška Bubníková
- Eva Tomisová
- PaeDr. Vladislav Veselý
- Drahomíra Hodková
- Ing. Jana Müllerová
- Mgr. Eliška Reitspiesová
- Ing. Bohdan Šmilauer
- Mga. Monika Černošková
Výbor životního prostředí (předsedkyně Helena Jahelková)
-

Mgr. Tereza Mináriková
Ing. Karel Jiskra

Výsledek hlasování:

PRO

8

PROTI

0
7

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 10/2/2018 bylo schváleno.

0

10. Inventarizační komise
Předsedající seznámila přítomné se jmenováním inventarizační komise pro provedení inventur takto:
předseda Roman Štěrba, členové Mariya Revta, Jaroslav Formánek, Martina Stará, Tomáš Švec.
Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory souhlasí s ustavením inventarizační komise v tomto složení: předseda
Roman Štěrba, členové Mariya Revta, Jaroslav Formánek, Martina Stará, Tomáš Švec.
Výsledek hlasování:

PRO

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 11/2/2018 bylo schváleno.

0

11. DISKUZE:
Předsedající zahájila diskuzi informací o chystané výstavbě vodovodního a kanalizačního řadu, IV.
etapa, Na Benátkách. Předchozím starostou byla podána žádost o dotaci, poté došlo ke změnám
v projektu a tím došlo k tomu, že částky v žádosti o dotaci a v projektu se liší. Vzhledem k tomu, že
nebylo získáno stavební povolení, je nutné do konce listopadu podat žádost o prodloužení termínu pro
doložení podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na SFŽP.

Dotaz č. 1: Prosí pro příště o bližší uvedení, čeho se týká rozpočtové opatření na pozvánce.
Odpovídá Martin Mašát: Je možné v hrubých rysech v pozvánce uvést, čeho se bude RO týkat, konkrétní
RO se předem zpravidla nezveřejňuje.

Dotaz č. 2: je možné předem informovat o investičních akcích alespoň v přibližném objemu celkových
prostředků a prostředků hrazených z rozpočtu obce
Odpovídá Roman Štěrba. Budeme informovat

Dotaz č. 3: Na cestě od Louže někdo vysypal suť, teď je tam úsek neprůjezdný s kočárkem.
Odpovídá Lenka Nejedlíková. Bude prověřeno.

Dotaz č. 4: Co nové zastupitelstvo dělá pro pořízení nového územního plánu.
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Odpovídá Lenka Nejedlíková: Vzhledem k tomu, že územní plán nebyl schválen, museli jsme vrátit
dotaci. V tuto chvíli vybíráme odborníky, které bychom oslovili.
Doplňuje Roman Štěrba: řešíme dilema, zda ušetřit čas a zvolit zkrácený režim a urychlení, nebo
postupovat formou výběrového řízení a dotace.

Dotaz č. 5: Je v projektu Na Benátkách tlaková nebo spádová kanalizace?
Odpovídá Lenka Nejedlíková. Původně byla spádová, ale projekt byl přepracován na tlakovou.

Dotaz č. 6: Kde je zveřejněn etický kodex a nefunguje možnost přihlásit se k odebírání novinek z webu
obce.
Odpovídají Tomáš Švec a Michal Butovič: Etický kodex je na internetu v záložce zastupitelstvo; chybnou
funkcionalitu odebírání novinek z webu obce prověříme a požádáme Dobnet o opravu.

Roman Štěrba informuje o plánovaném zasedání zastupitelstva na 19. 12., kdy by měl být schvalován
rozpočet na rok 2019. Doplňuje Lenka Nejedlíková: návrh rozpočtu na 2019 bude vyvěšen počátkem
příštího týdne.
Dotaz č. 7: Jaké je hospodaření obce za rok 2018.
Odpovídá Martin Mašát a vysvětluje detailně vývoj rozpočtu 2018 a odhadované zůstatky úvěrů a
běžných účtů ke konci roku 2018.

Dotaz č. 8: Jaká je situace s pozemkem nad úřadem
Odpovídá: Lenka Nejedlíková: Pozemek je v majetku Římsko-katolické církve, obrátili jsme se dopisem
na arcibiskupství v Praze se žádostí o jednání, čekáme na odpověď.

Michaela Formánková informuje pozvání na Sousedská setkávání v příštím roce.

Dotaz č. 9: Dotaz ohledně Všenorského zpravodaje
Odpovídá Kateřina Samojská: Je ustavena nová prozatímní redakční rada.

Alena Sahánková pozvala na tři akce:
-

Předvánoční koncert pana Nechvíle
9

-

29/12 od 13:00 otevření kaple
Zpívání u stromečku na Betlémském světle

Michaela Formánková informovala o tom, že na burze stromeček už stojí, o víkendu bude nazdobený.

Předsedající poděkovala všem přítomným za účast a ukončila toto ustavující zasedání zastupitelstva
obce Všenory v 20:10 hodin.

Přílohy:
-

Prezenční listina
Rozpočtové opatření č. 7

Zápis vyhotoven dne 29. 11. 2018

Zapisovatel: ing. Martin Mašát

Ověřovatelé: Mgr. Kateřina Samojská, PhD.

ing. Roman Štěrba

Starostka: Bc. Lenka Nejedlíková
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