Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Všenory
Číslo

3/2018

Den konání

19. 12. 2018, od 19:00

Místo konání

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

Přítomní zastupitelé

Dle prezenční listiny

Omluvení zastupitelé

-

Neomluvení zastupitelé

-

Počet občanů

21

Ověřovatelé zápisu

Roman Štěrba, Helena Jahelková

Předsedající

Lenka Nejedlíková

Zapisovatel zápisu

Martin Mašát

Zasedání Zastupitelstva obce Všenory (dále též jako „zastupitelstvo“ nebo „OZ“) bylo zahájeno v 19:00
hodin Lenkou Nejedlíkovou (dále jako „předsedající“).

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Helenu Jahelkovou 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 Helenu Jahelkovou a Romana Štěrbu a
jako zapisovatele Martina Mašáta.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 1/3/2018 bylo schváleno.

Helena Jahelková, Kateřina Samojská

2. Kontrola minulého zápisu
Předsedající vyzvala přítomné k přednesení připomínek nebo námitek k zápisu z minulého veřejného
zasedání zastupitelstva obce. Nebyly vzneseny připomínky ani námitky.
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3. Program:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola minulého zápisu
Schválení programu
Veřejnoprávní smlouva s obcí Karlík – přestupky, dodatek č.2
Dodatek č. 4 ke stanovám svazku obcí VOK a rozpočet na rok 2019
Rozpočet Regionu Dolní Berounka pro rok 2019
Rozpočtové opatření č. 8
Rozpočet na rok 2019
Zabezpečení zneškodnění odpadů – Smlouva společnost Rumpold
Sál Vl. Holana v budově OÚ – podmínky pronájmu
Odsouhlasení podání žádosti o dotaci z MMR na opravu komunikace a na ÚP
Smlouvy – kupní, nájemní, o dílo
Ceník zřízení věcného břemene
Různé, Diskuze

K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění:
10. Vypuštění bodu 10
11. Odsouhlasení podání žádosti o dotaci z MMR na opravu komunikace
12. Smlouvy – kupní, nájemní, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
14. Zařadit bod Rozpočet ceny vodného a stočného pro rok 2019

Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje následující doplnění programu 3. zasedání:
10. Vypuštění bodu 10
11. Odsouhlasení podání žádosti o dotaci z MMR na opravu komunikace
12. Smlouvy – kupní, nájemní, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
14. Rozpočet ceny vodného a stočného pro rok 2019
Výsledek hlasování:

PRO

9

PROTI

0

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

0
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Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje následující program 3. zasedání:
1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Kontrola minulého zápisu
3. Schválení programu
4. Veřejnoprávní smlouva s obcí Karlík – přestupky, dodatek č.2
5. Dodatek č. 4 ke stanovám svazku obcí VOK a rozpočet na rok 2019
6. Rozpočet Regionu Dolní Berounka pro rok 2019
7. Rozpočtové opatření č. 8
8. Rozpočet na rok 2019
9. Zabezpečení zneškodnění odpadů – Smlouva společnost Rumpold
10. Odsouhlasení podání žádosti o dotaci z MMR na opravu komunikace
11. Smlouvy – kupní, nájemní, kupní, nájemní, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě
12. Ceník zřízení věcného břemene
13. Rozpočet ceny vodného a stočného pro rok 2019
14. Různé, Diskuze

Výsledek hlasování:

PRO

9

PROTI

0

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

0

4. Veřejnoprávní smlouva s obcí Karlík – přestupky, dodatek č.2
Předsedající seznámila přítomné s dodatkem k č. 2 k veřejnosprávní smlouvě uzavřené s obcí Karlík a jejím
dodatkem č.1. Jedná se o smlouvu uzavřenou v roce 2011 v oblasti výkonu přenesené působnosti v rámci
přestupkového řízení (zákony 250/2016 Sb. a 251/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů). V rámci dodatku
č. 2 dochází k navýšení roční částky na 18.000,-Kč a smlouva je uzavřena na rok od 1. 1. 2019 s automatickým
prodloužením o další rok, pokud nebude jednou ze stran vypovězena.
Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje uzavření dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené
působnosti v rámci přestupkového řízení (zákony 250/2016 Sb. a 251/2016 Sb. ve znění pozdějších
předpisů). Platnost dodatku č. 2 je od 1. 1. 2019 na jeden rok s automatickým prodloužením o další rok.
Roční příspěvek obce Karlík je 18.000 Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 4/3/2018 bylo schváleno.

0

3

5. Dodatek č. 4 ke stanovám svazku obcí VOK a rozpočet na rok 2019
Předsedající seznámila přítomné s dodatkem č. 4 Stanov Dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy,
uzavřených v roce 2010. Dodatkem č. 4 se mění článek I., členové svazku. Změna se týká zastoupení obce,
kdy konkrétní jméno starosty je nahrazeno pouze „obec Všenory zastoupená starostou obce, dále je
oprávněn jednat místostarosta“.
Dále byli přítomní seznámeni s návrhem rozpočtu Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy. Příjmy jsou navrženy
ve výši 2 804 951,-Kč a výdaje ve výši 2 533 300,- Kč. Také byl představen střednědobý rozpočtový výhled
na roky 2020 a 2021 s příjmy 2 660 tis. Kč a výdaji 3 618 tis. Kč v roce 2020 a s příjmy 2 660 tis. Kč a výdaji
3 788 tis. Kč v roce 2021. Rozpočet a střednědobý rozpočet jsou vyvěšeny na úřední desce.

Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Všenory bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy. Příjmy
jsou navrženy ve výši 2 804 951,-Kč a výdaje ve výši 2 533 300,- Kč. Zastupitelstvo obce Všenory také bere
na vědomí střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021 s příjmy 2 660 tis. Kč a výdaji 3 618 tis. Kč
v roce 2020 a s příjmy 2 660 tis. Kč a výdaji 3 788 tis. Kč v roce 2021.
2. Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje dodatek č. 4 Stanov Dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod
Brdy, uzavřených v roce 2010. Dodatkem č. 4 se mění článek I., členové svazku. Změna se týká zastoupení
obce, kdy konkrétní jméno starosty je nahrazeno pouze „obec Všenory zastoupená starostou obce, dále
je oprávněn jednat místostarosta“.
Výsledek hlasování:

PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 5/3/2018 bylo schváleno.

0

6. Rozpočet Regionu Dolní Berounka pro rok 2019
Předsedající podala informace ohledně návrhu rozpočtu Svazku obcí Region Dolní Berounka na rok 2019.
Příjmy svazku se navrhují ve výši 255 471,- Kč. Výdaje ve výši 492 234,- Kč. Návrh rozpočtu je vyvěšen na
úřední desce, následně bude vyvěšen i rozpočet.
Předsedající dále seznámila přítomné s navrženou částkou členského příspěvku na příští rok ve výši 16 Kč
na obyvatele, tedy celkem se bude jednat o částku cca 25 000,- Kč. (Obce platí každoročně mikroregionu
členský příspěvek, který je určen požadovanou a zastupitelstvy schválenou částkou krát počet obyvatel.
Tato částka byla do roku 2014 ve výši 22 Kč na obyvatele, v letech 2015 - 2018 11 Kč na obyvatele).
Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory
1. Zastupitelstvo obce Všenory bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí Regionu Dolní Berounka na
rok 2019.
2. Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje příspěvek Svazku obcí Regionu Dolní Berounka ve výši 16 Kč na
jednoho obyvatele.
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Výsledek hlasování:

PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 6/3/2018 bylo schváleno.

0

7. Rozpočtové opatření č. 8
Martin Mašát seznámil přítomné s tím, že je nutné schválit tzv. „Poslední rozpočtové opatření“, které
účetně srovnává rozpočet na konci roku se skutečností. Rovněž je třeba schválit speciální rozpočtová
opatření pro rok 2019, která dle zákona musí být přijata automaticky vždy při přijetí dotace na volby
(europarlament).
Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory
1. pověřuje starostku provedením posledního rozpočtového opatření roku 2018. Starostka rozpočtové
opatření provede a na prvním zasedání roku 2019 bude o změnách ZO informovat.
2. předběžně schvaluje rozpočtová opatření k rozpočtu na r. 2019 pro operace, které vzniknou za období
od 1. ledna do 31. prosince 2019, bez určení konkrétní výše částky, pro rozpočtové změny související
s přijetím a realizací účelově poskytnutých dotací na volby.

Výsledek hlasování:

PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 7/3/2018 bylo schváleno.

0

8. Rozpočet na rok 2019
Martin Mašát seznámil přítomné s rozpočtem na rok 2019, který byl řádně vyvěšen na úřední desce spolu
s informací o tom, kde lze do rozpočtu nahlédnout v zákonem stanovené lhůtě 15 dní před projednáním.
Návrh rozpočtu na rok 2019 vychází ze skutečnosti roku 2018, z rozpracovaných akcí, které je nutno v roce
2018 dokončit a z investičních priorit, které schválilo zastupitelstvo.
Příjmy vycházejí ze skutečnosti roků 2017 a 2018 s tím, že jsou zohledněny některé makroekonomické
ukazatele, jako je předpokládaný ekonomický růst, nárůst tarifních platů úředníků apod.
Hlavní položky návrhu rozpočtu pro rok 2019 jsou:
Příjmy 27 878 tis. Kč
Výdaje 27 171 tis. Kč
Saldo
707 tis. Kč
Z toho:
Splátky dlouhodobých úvěrů 2 646 tis. Kč
Použití zůstatku běž. účtů
1 939 tis. Kč
Plánované hlavní investiční výdaje v roce 2019:
investice do vodovodu a kanalizace IV. etapa … 7 049 tis. Kč
z toho přislíbená dotace …………………………..……. 3 925 tis. Kč
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-

spoluúčast obce …………………………………………… 3 124 tis. Kč (čistě jen investice, v tomto čísle nejsou
některé další vyvolané náklady, které bude muset obec hradit)
Dotaz z pléna: Proč je v návrhu rozpočtu snížení výdajů u položky Silnice?
Odpovídá Roman Štěrba: Je to z důvodu intenzivních prací proběhlých v roce 2018, které byly
nadstandardní i v porovnání s minulými lety. Navíc většinou bez dotací. Současné zastupitelstvo takový
objem na rok 2019 neplánuje, politikou současného zastupitelstva bude opravy a investice do silnic
realizovat zejména z dotačních prostředků.

Dotaz z pléna: Proč je v návrhu rozpočtu snížení výdajů na ochranu obyvatelstva
Roman Štěrba: jedná se o rezervu na povodně a živelné události, která nebyla v letošním roce využita.

Dotaz: Proč došlo ke snížení výdajů v položce 3421 Využití volného času dětí a mládeže
Martin Mašát: Oproti původnímu rozpočtu roku 2018 se jedná o zvýšení 143 tisíc oproti loňským 120
tisíc. Proč potom v průběhu roku 2018 došlo k vyššímu čerpání v tuto chvíli nevíme.

Dotaz: Proč došlo ke snížení výdajů v položce 3419 Ost. Tělovýchovná činnost?
Tomáš Švec: Předpokládáme vyšší podíl dotačního financování
Polemika z pléna: Dotace a dary od obce jsou něco jiného, obci do toho nic není, jestli si sportovní oddíl
zařídí nějaké dotace
Opět z pléna: MŠMT vypisuje už druhým rokem program určený přímo pro jednotlivé sportovní kluby,
není těžké takovou dotaci získat
Doplňuje Tomáš Švec: s kluby budeme jednat, předpokládáme, že na dotačních titulech kluby získají
víc, než je předpokládané snížení financí od obce

Dotaz: Co znamená navýšení položky úpravy vodních toků
Lenka Nejedlíková: jedná se o plánovaný projekt úpravy vodoteče V Chaloupkách

Dotaz: Jaká je výše úvěrů a na co byly čerpány?
Roman Štěrba: Aktuální zůstatek je 12,7 mil. Kč.
Doplňuje Lenka Nejedlíková: Jedná se o tři samostatné úvěry. Rozpočtovaná splátka 2,6 mil. je roční
splátka jistiny za všechny tři úvěry. Účel úvěrů nevíme.
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Dotaz: proč není na programu schválení žádosti o dotaci na přípravu územního plánu?
Předsedající vysvětluje, že o dotaci můžeme žádat, až když máme zpracovatele a známe částku. Pokud
budeme mít do příštího zasedání zpracovatele a cenu, budeme o tom jednat na příštím zastupitelstvu.

Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje rozpočet obce Všenory na rok 2019 s příjmy 27 878 tis. Kč, výdaji
27 171 tis. Kč a splátkami dlouhodobých úvěrů 2 646 tis. Kč v navržené struktuře bez úprav.
Výsledek hlasování:

PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 8/3/2018 bylo schváleno.

0

9. Zabezpečení zneškodnění odpadů – Smlouva společnost Rumpold
Předsedající seznámila přítomné s dodatkem č. 25 ke smlouvě z roku 2001 o komplexním
zabezpečení zneškodnění odpadů pro obec Všenory se společností RUMPOLD s.r.o. Dodatkem se
navyšuje od 1. 1. 2019 cena SKO, separace a svozu velkoobjemových kontejnerů o 10%. Důvodem je
zvýšení minimální mzdy, míra inflace, snížení výkupní ceny plastů, papíru a skla a zdražování ukládky
na skládkách a spalovnách. Podotkla, že navýšení ceny se nedotkne výše poplatku za odpady pro
občany.
Dále informovala o rozdílu mezi množstvím odpadu například v porovnání s obcí Lety, kdy za stejné
období mají v Letech objem SKO méně než poloviční. Informovala o tom, že problematikou odpadů a
třídění se chceme do budoucna intenzivněji zabývat.
Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje dodatek č. 25 ke smlouvě z roku 2001 o komplexním zabezpečení
zneškodnění odpadů pro obec Všenory se společností RUMPOLD s.r.o. Dodatkem se navyšuje od 1. 1. 2019
cena SKO, separace a svozu velkoobjemových kontejnerů o 10%.

Výsledek hlasování:

PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 9/3/2018 bylo schváleno.

0
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10. Odsouhlasení podání žádosti o dotaci z MMR na opravu komunikace
Předsedající seznámila přítomné se zpracovanou projektovou dokumentací na Rekonstrukci
komunikace Za Kostelem, zpracovanou spol. PPU s.r.o. – projektový atelier. Předmětem projektu je
rekonstrukce vozovky v délce 215 m a opatření pro záchyt dešťových vod z ulice. Povrch komunikace
je navržen jako živičný s oboustranným obrubníkem. V prvém úseku je podélný sklon komunikace cca
16%, dále jsou podélné sklony 6- 9%. Projekt byl vypracován v září 2018.
Na MMR by bylo možno požádat o dotační titul Podpora místních komunikací až do výše 5 mil. Kč.
Kateřina Samojská vysvětlila, že je to citlivé místo blízko u kostela a že se domnívá, že by tam neměl
být asfalt. Jako protinávrh navrhuje přepracovat projekt. Navrhuje, aby alespoň v místech, kde to sklon
dovolí, např. v napojení na náves, byla dlažba.
Dotaz z pléna: O jakou částku investice se jedná
Odpovídá Lenka Nejedlíková: máme jen hrubý odhad – cca 1,5 mil. Kč.

Předsedající dala hlasovat nejprve o protinávrhu:
Zastupitelstvo obce Všenory pověřuje starostku jednáním o přepracování projektové dokumentace
na Rekonstrukci komunikace Za Kostelem, zpracovanou spol. PPU s.r.o. – projektový atelier za
účelem změny projektovaného povrchu.
Výsledek hlasování:

PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE
0
Usnesení č. 10/3/2018 bylo schváleno. O původním návrhu nebylo hlasováno z důvodu přijetí
protinávrhu.

11. Smlouvy – kupní, nájemní, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě.
Předsedající seznámila přítomné s uzavřenou kupní smlouvou ze dne 29. 10. 2018 na vodovodní řad.
Smlouva je neurčitá, neobsahuje např. délku, DN ani číslo pozemku a proto máme pochybnosti o její
platnosti. Po právním názoru navrhuje přijmout další kroky.
Dotaz z pléna: Jak jsem měla správně postupovat
Předsedající vysvětluje, že v případě, že se po právním přezkoumání prokáže, že smlouva není platná,
bude pro obec problematické novou smlouvu uzavřít, protože obec nemůže pořídit vodovodní přípojku
jednak z důvodu, že leží na cizím majetku a majitelka odmítá obci pozemek prodat, jakož i s obcí uzavřít
zřízení služebnosti, a jednak z důvodu, že koncesní smlouva s Aquaconsultem se vztahuje jen na
vodovodní řad – Aquaconsult neprovozuje a ani nemůže provozovat přípojky.
Doporučení je začít na stavebním úřadě, který měl správně zkolaudovat předmětnou stavbu jako řad
a ne jako přípojku anebo se zkusit domluvit s paní majitelkou pozemku na smlouvě o zřízení
služebnosti.
8

Zastupitelstvo obce Všenory bere na vědomí informaci o pochybnostech ohledně kupní smlouvy
uzavřené dne 29. 10 .2018 na vodovodní řad s tím, že bude zpracován právní názor na platnost této
smlouvy.

Předsedající dále seznámila přítomné se smlouvou o pronájmu nebytových prostor pro potřeby
kadeřnictví, uzavřenou v roce 1998. Od té doby se nezměnila výše nájemného, která činí 750,- Kč
měsíčně včetně vytápění. Nájemce má na základě této smlouvy platit vodné, stočné a elektřinu, není
úplně jasné, jestli se tak děje.
Předsedající navrhla zvýšení nájmu.

Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory pověřuje starostku jednáním o zvýšení nájemného nebytových prostor
pro potřeby kadeřnictví, na základě smlouvy uzavřené v roce 1998 na adekvátní úroveň.
Výsledek hlasování:

PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 11/3/2018 bylo schváleno.

0

Předsedající dále seznámila přítomné se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě. Jedná se o smlouvu se SŽDC ohledně IV. etapy vodovodu a kanalizace Na
Benátkách. Stavba je situována z části v obvodu a ochranném pásmu dráhy železniční trati s křížením
trati v žkm 17,536 a 17, 866 (vodovod) a 17,537 a 17,865 (kanalizace). Úhrada je požadována ve výši
43 784 Kč bez DPH a je splatná po kolaudaci stavby.
Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě. Jedná se o smlouvu se SŽDC ohledně IV. etapy vodovodu a kanalizace
Na Benátkách s výší úhrady 43 784 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení č. 12/3/2018 bylo schváleno.

9
0
0

12. Ceník zřízení věcného břemene
Předsedající seznámila přítomné s výší úhrady za metr zřízení věcného břemene při výstavbě
distribuční soustavy elektrické energie, která v obci Všenory činí 200 Kč za běžný metr kabeláže.
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Vzhledem k okolním obcím se jedná o nejnižší cenu, a proto je navrženo její zvýšení na částku 1 500 Kč
za běžný metr podzemní kabeláže nebo metr čtverečný zastavěného pozemku.
Předsedající dala hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje výši deklaratorních odměn za zřízení věcného břemene při
výstavbě distribuční soustavy elektrické energie v této výši: 1 500 Kč za běžný metr podzemní
kabeláže nebo metr čtverečný zastavěného pozemku.
Výsledek hlasování:

PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Usnesení č. 13/3/2018 bylo schváleno.

0

13. Rozpočet ceny vodného a stočného pro rok 2019
Martin Mašát seznámil přítomné s předloženým navýšením ceny vodného a stočného pro rok 2019. U
vody se jedná o navýšení 0,46 Kč, u stočného o 0,43 Kč. Kalkulace byla prováděna ve finančním
modelu, který pracuje s celoročním odhadem nákladů. Pravidla pro výpočet kalkulace byla nastavena
OPŽP ještě před podpisem koncesní smlouvy, kterou má obec Všenory podepsanou se společností
Aquaconsult.
Zastupitelstvo obce Všenory bere na vědomí navýšení ceny vodného a stočného pro rok 2019. U vody
se jedná o navýšení 0,46 Kč, u stočného o 0,43 Kč za m3 včetně DPH. Bude vyvěšeno na úřední desce.

14. DISKUZE:
Dotaz: podle jakých kritérií vybíráte zpracovatele ÚP a jaké bude zadání
Odpovídá Lenka Nejedlíková: hlavním kritériem budou reference

Dotaz: Bude součástí zadání architektovi účast na diskuzích
Odpověď Kateřina Samojská: zatím nemáme promyšlené, je to dobrý nápad

Dotaz: Bude obec angažovat tzv. architekta obce
Odpovídá Lenka Nejedlíková: Zatím ne, ale nevylučujeme, že v budoucnu budeme

Dotaz: Jaká je situace ohledně pozemku nad úřadem, zda obec podniká kroky k odkupu pozemku nebo
se snaží zvrátit již rozjednaný prodej.
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Odpovídá Roman Štěrba: Oslovili jsme dopisem arcibiskupství, zatím nám neodpověděli
Doplňuje Martin Mašát: Prý se po obci šíří poplašná zpráva, že ten pozemek kupuje někdo, kdo nepřeje
obecnímu dění. Zastupitelstvo se od takové fámy distancuje, prohlašujeme, že nevíme, s kým
arcibiskupství jedná a pokud pozemek koupí někdo jiný za účelem využití v souladu s územním plánem
(občanská vybavenost), zastupitelé nemají důvod mu v tom jakkoli bránit.

Dotaz: Jak je to s redakční radou?
Paní Sahánková: uvádí příklad ze sousedních Dobřichovic – redakční rada Dobřichovického zpravodaje
se sestává z členů rady. Dále Dobřichovice mají Dobřichovické kukátko. Je dostupný ze stránek obce.
Doplňuje Kateřina Samojská: redakční rada byla provizorní, je otázka, jestli bylo správné označení
„redakční rada“. Model stále hledáme. Cílem provizorní redakce (týmu) bylo připravit 4. číslo. Redakční
rada se bude řešit.
Doplňuje Tomáš Švec: Pravidla bude muset nastavit obec, obsah by měl být vyvážený

Dotaz: Jaké články se budou a nebudou otiskovat.
Odpovídá Roman Štěrba: Byl to jeden článek, u kterého byl autor požádán o korekci nesprávnosti a
nedodal opravený včas.

Apel: Obec by měla informace pro mladší ročníky dávat někam na FB.
Odpovídá Tomáš Švec: budeme řešit, prozatím jsme museli řešit jiné priority související s převzetím
úřadu a koncem roku.

Dotaz: Jaký je vývoj ohledně zastávek Všenory:
Odpovídá Roman Štěrba: zastávky v tuto chvíli nikdo nebourá, prozatím jsme museli řešit jiné priority.
Následuje diskuze ohledně priorit, reálnosti toho, že někdo bude zastávky na své náklady provozovat a
adekvátnosti otázek položených v anketě.
Na závěr této části diskuze navrhuje předsedající probrat téma zastávky buď na nějaké přímo k tomu
určené schůzce, nebo v rámci projektu „Sousedská setkání“.

Na závěr diskuze připomíná Michaela Formánková program Sousedská setkání, vždy ve středu večer.
Nejbližší setkání bude 9. 1. 2019 a bude určené hlavně pro oblast „U Dubu“.
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Předsedající poděkovala všem přítomným za účast a ukončila toto ustavující zasedání zastupitelstva
obce Všenory v 20:55 hodin.

Přílohy:
-

Prezenční listina

Zápis vyhotoven dne 19. 12. 2018

Zapisovatel: Martin Mašát

Ověřovatelé: Helena Jahelková

Roman Štěrba

Starostka: Lenka Nejedlíková
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