Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Všenory
Číslo

13/2019

Den konání

24. 10. 2019, od 19:00

Místo konání

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

Přítomní zastupitelé

Alena Sahánková, Martin Mašát, Roman Štěrba,
Michaela Formánková, Jan Kahoun, Kateřina
Samojská

Omluvení zastupitelé

Tomáš Švec, Lenka Nejedlíková, Helena Jahelková

Neomluvení zastupitelé

-

Počet občanů

18

Ověřovatelé zápisu

Roman Štěrba, Michaela Formánková

Předsedající

Alena Sahánková

Zapisovatel zápisu

Martin Mašát

Zasedání Zastupitelstva obce Všenory (dále též jako „zastupitelstvo“ nebo „OZ“) bylo zahájeno v 19:04
hodin Alenou Sahánkovou (dále jako „předsedající“).

1. Volba ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Michaelu Formánkovou 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 Michaelu Formánkovou a Romana
Štěrbu a jako zapisovatele Martina Mašáta.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení č. 1/13/2019 bylo schváleno.

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.

3. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce:
1.
2.
3.
4.
5.

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola minulého zápisu
Schválení programu
Rozpočtové opatření č. 6
Zakázka: „Všenory – door to door systém sběru a svozu odpadů“
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6. Zajištění právních služeb pro obec Všenory od 11/2019
7. Individuální dotace pro rok 2020
8. Zveřejnění záměru na směnu pozemků č. 1196/11 o výměře 5 m2 a 1196/10 o výměře 7 m2 v
k.ú. Všenory
9. Rodinný dům Všenory na pozemku č. 965 v k.ú. Všenory
10. Chodník ulice Karla Majera – nový povrch v souvislosti s uložením kabelu ČEZ
11. Vjezdová brána na pozemek č. 39/1 v k.ú. Všenory
12. Dodatek č. 3 k zřizovací listině Základní a mateřské školy
13. Podání žádosti o dotaci z dotačního programu OPŽP PO5 v oblasti instalace vzduchotechnické
jednotky s rekuperací a přichlazováním do kuchyně (a jídelny) objektu Základní a mateřské
školy Josefa Kubálka
14. Různé, diskuze
K návrhu byly vzneseny návrhy na doplnění:
14. Věcné břemeno pro pozemek č. 1221/2 v k.ú. Všenory, GasNet s.r.o., plynovodní přípojka
15. Základní a mateřská škola Josefa Kubálka, úprava rozpočtu 2019
16. Mimořádný příspěvek na provoz v rámci školní akce BENEFICE pro Základní a mateřskou školu
Josefa Kubálka
17. Vodovod Brunšov – podání žádosti o dotaci ze SFŽP
Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje následující program 13. zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola minulého zápisu
Schválení programu
Rozpočtové opatření č. 6
Zakázka: „Všenory – door to door systém sběru a svozu odpadů“
Zajištění právních služeb pro obec Všenory od 11/2019
Individuální dotace pro rok 2020
Zveřejnění záměru na směnu pozemků č. 1196/11 o výměře 5 m2 a 1196/10 o výměře 7 m2
v k.ú. Všenory
Rodinný dům Všenory na pozemku č. 965 v k.ú. Všenory
Chodník ulice Karla Majera – nový povrch v souvislosti s uložením kabelu ČEZ
Vjezdová brána na pozemek č. 39/1 v k.ú. Všenory
Dodatek č. 3 k zřizovací listině Základní a mateřské školy
Podání žádosti o dotaci z dotačního programu OPŽP PO5 v oblasti instalace
vzduchotechnické jednotky s rekuperací a přichlazováním do kuchyně (a jídelny) objektu
Základní a mateřské školy Josefa Kubálka
Věcné břemeno pro pozemek č. 1221/2 v k.ú. Všenory, GasNet s.r.o., plynovodní přípojka
Základní a mateřská škola Josefa Kubálka, úprava rozpočtu 2019
Mimořádný příspěvek na provoz v rámci školní akce BENEFICE pro Základní a mateřskou
školu Josefa Kubálka
Vodovod Brunšov – podání žádosti o dotaci ze SFŽP
Různé, diskuze
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Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení č. 2/13/2019 bylo schváleno.

4.

Rozpočtové opatření č. 6

Martin Mašát seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6, které je přílohou tohoto zápisu.
Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje rozpočtové opatření č. 6, kterým se celkové příjmy navyšují
o částku 1 663 972,00 Kč, celkové výdaje se navyšují o částku 1 645 172,00 Kč a financování se
ponižuje o částku -18 800,00 Kč (navýšení krátkodobých prostředků na účtech o tuto částku).
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení č. 3/13/2019 bylo schváleno.

5.

Zakázka: „Všenory – door to door systém sběru a svozu odpadů“

Předsedající informovala přítomné o proběhlém výběrovém řízení na dodavatele nádob na tříděný
odpad. Řízení probíhalo elektronicky přes profil zadavatele a nabídku podaly dvě firmy:
ELKOPLAST CZ s.r.o. - 601 800 Kč bez DPH
MEVA-TEC s.r.o.
– 566 400 Kč bez DPH
Na základě podmínek soutěže byla vybrána společnost MEVA-TEC s.r.o. s nižší nabídkovou cenou. Podíl
dotace činí 80%.
Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje společnost MEVA-TEC s.r.o, Chelčického 1228, 413 01
Roudnice nad Labem jako dodavatele nádob v rámci zakázky „Všenory – door to door systém sběru
a svozu odpadů“ za nabídkovou cenu 566 400 Kč bez DPH a pověřuje starostku uzavřením smlouvy
na tuto zakázku.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení č. 4/13/2019 bylo schváleno.

6.

Zajištění právních služeb pro obec Všenory od 11/2019

Předsedající informovala o potřebě obce mít v případě potřeby zajištěné právní služby. Na základě
proběhlého poptávkového řízení byly doručeny čtyři nabídky. Bylo poptáváno jako balíček služeb na
měsíc.
Nabídky podali:
JUDr. Taras Moroz – 30 000 bez DPH (10 hodin)
Dr. Josef Černohlávek – 50 000 bez DPH (20 hodin)
Mgr. Petra Šternberková – 44 000 (20 hodin)
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Mgr. Tomáš Zlesák – 19 500 bez DPH (13 hodin) nebo 25 600 bez omezení hodin.
Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka Mgr. Petra Zlesáka v částce 19 500 Kč měsíčně s rozsahem
13-ti hodin.
Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje Mgr. Tomáše Zlesáka, Hořejší nábřeží 786/21, Praha 5 jako
poskytovatele právních služeb pro obec Všenory v rozsahu 13 hodin za kalendářní měsíc za odměnu
ve výši 19 500 Kč a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení č. 5/13/2019 bylo schváleno.

7. Individuální dotace pro rok 2020
Martin Mašát seznámil přítomné s tím, že i pro rok 2020 budou vydány Zásady pro poskytování
neinvestiční účelové dotace v rámci podpory kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu obce
Všenory. Žadateli o dotaci mohou být fyzické nebo právnické osoby, spolky dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, humanitární organizace, nadace, církve a náboženské společnosti. Žadatelem
nemohou být politické strany, politická hnutí a jejich koalice.
Dotace budou přednostně přidělovány na aktivity v obci Všenory spadající do těchto oblastí:
a) Kulturní, sportovní a jiné aktivity zaměřené na reprezentaci a propagaci obce Všenory v rámci České
republiky a v zahraničí.
b) Projekty zaměřené v oblasti kultury a sportu s výchovnými aspekty, zaměřené na děti a mládež.
c) Rozvoj neprofesionální umělecké a sportovní činnosti, podpora činnosti občanských iniciativ.
d) Projekty podporující aktivity seniorů a zdravotně postižených občanů.
e) Projekty podporující činnost spolků se sídlem na území obce Všenory.
Podrobné znění těchto Zásad bude v případě schválení OZ vyvěšeno na stránkách obce Všenory a na
její úřední desce. Na akce pořádané v roce 2020 je stanovena lhůta pro podání žádostí do 31. 12. 2019.
Vyhodnocení a návrhy na udělení příspěvků vyhodnocuje písemně OZ, a to do 31. 1. 2020. Finanční
rámec je stanoven na 200 000,- Kč.
Zásady pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu obce Všenory včetně příloh jsou
přílohou zápisu.
Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje Zásady pro poskytování neinvestičních účelových dotací
z rozpočtu obce Všenory včetně příloh 1 až 3, které nahrazují Zásady pro poskytování individuální
dotace v rámci podpory kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu obce Všenory ze dne 17.
1. 2019. Zásady pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu obce Všenory včetně
příloh jsou přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení č. 6/13/2019 bylo schváleno.
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Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory vyhlašuje dotační program na rok 2020 v souladu se Zásadami pro
poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu obce Všenory a určuje částku celkové
podpory 200 000,- Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení č. 7/13/2019 bylo schváleno.

8. Zveřejnění záměru na směnu pozemků č. 1196/11 o výměře 5 m2 a 1196/10 o výměře
7 m2 v k.ú. Všenory
Předsedající seznámila přítomné se záměrem směny pozemků č. 1196/11 o výměře 5 m2 ve vlastnictví
obce Všenory a 1196/10 ve vlastnictví Mgr. Aleny Sahánkové a Ing. Milana Sahánka o výměře 7 m2
v k.ú. Všenory.
Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory souhlasí se zveřejněním záměru o směně nemovitého majetku, který je
ve vlastnictví obce Všenory a je zapsán na LV 10001 pro obec Všenory (parc.č. 1196/11 o výměře
5 m2) a LV 872 pro Mgr. Alena Sahánková a Ing. Milan Sahánek (parc. č. 1196/10 o výměře 7 m2).
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI
ZDRŽEL SE

Alena Sahánková

Usnesení č. 8/13/2019 bylo schváleno.

9. Rodinný dům Všenory na pozemku č. 965 v k.ú. Všenory
Předsedající informovala přítomné o projektu nového RD v ulici Nad Burzou na pozemku č. 965
v k.ú. Všenory. Po schůzce stavebního výboru na místě samém byla SV odsouhlasena PD RD s plochou
střechou s podmínkou zelené barvy. Investor stavby poté seznámil přítomné s projektem stavby.
Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory souhlasí s výstavbou RD na pozemku č. 965 v k.ú. Všenory, u něhož
bude realizována plochá střecha.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení č. 9/13/2019 bylo schváleno.
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10. Chodník ulice Karla Majera – nový povrch v souvislosti s uložením kabelu ČEZ
Předsedající informovala přítomné, že v ulici Karla Majera probíhá překládka kabelu ČEZu do chodníku.
Již dříve byl udělen souhlas obce bez podmínek obnovy povrchu chodníku. Minulý týden realizační
firma oznámila zahájení prací. V projektu a rozpočtu zhotovitele jsou peníze na opravu betonu. Po
konzultaci ve stavebním výboru jsme došli k závěru, že by bylo vhodné udělat chodník ze zámkové
dlažby, pokud se zde beton již vybourává. Jde o důvod estetický i funkční (zámková dlažba je
rozebíratelná). Současně by byl stávající monolitický betonový žlab nahrazen žlabovkami. Vzhledem
k tomu, že stavební práce již byly zahájeny a předpoklad dokončení je cca 6. 11. 2019, byla realizační
firma provádějící překládku požádána o cenovou nabídku, pokud by tato část chodníku Karla Majera
měla být ze zámkové dlažby s obrubami a žlabovkami.
Nabídková cena firmy Elektroštika s.r.o. je 266 092 Kč bez DPH, přičemž tato cena je již po odečtení
částky 75 000 Kč z rozpočtu stavby na opravu betonu.
Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory souhlasí, aby nový povrch části chodníku Karla Majera byl realizován ze
zámkové dlažby s obrubníky a žlabovkami v rozsahu dle předložené nabídky ze dne 21. 10. 2019
firmou Elektroštika s.r.o., U družstva Ideál 13, Praha 4 za cenu 266 092 Kč bez DPH a pověřuje
starostku smluvním zajištěním této realizace.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení č. 10/13/2019 bylo schváleno.

11. Vjezdová brána na pozemek č. 39/1 v k.ú. Všenory
Předsedající informovala přítomné, že na základě usnesení č. 6/12/2019 z minulého zápisu byla
uzavřena smlouva na oplocení pozemku č. 39/1 v k.ú. Všenory. Součástí této smlouvy není vjezdová
brána, jelikož zhotovitel uvedl nedopatřením nižší cenu, než za jakou je schopen vrata zajistit a osadit
v požadované kvalitě.
Brána bude otevíratelná bez el. pohonu, mechanicky posuvná, samonosná, vyrobena ze železné
konstrukce, s výplní panel 3D. Nabídková cena je stanovena částkou 68 000 Kč včetně DPH.
Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory mění Usnesení č. 6/12/2019 ze dne 26. 9. 2019 takto: Zastupitelstvo
obce Všenory schvaluje realizaci oplocení pozemku č. 39/1 v k.ú. Všenory v ceně 107 000 Kč
a vjezdové brány v ceně 68 000 Kč s DPH, celková cena 175 000 Kč s DPH a pověřuje starostku
podpisem smlouvy na vjezdová vrata s firmou HOBBY do zahrady s.r.o., Pod Drahou 984, 252 30
Řevnice, IČ:02665476 (smlouva na oplocení byla již podepsána).
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení č. 11/13/2019 bylo schváleno.
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12. Dodatek č. 3 k zřizovací listině Základní a mateřské školy
Paní Sahánková seznámila přítomné s Dodatkem č. 3 k zřizovací listině Základní a mateřské školy
Josefa Kubálka ve Všenorech, kterým se aktualizují některé skutečnosti tak, aby byly v souladu se
skutečným stavem:
-

Mění se sídlo zřizovatele školy dle skutečného sídla,
Mění se název příspěvkové organizace na současně používaný název,
Mění se článek III. týkající se jmenování a odvolání ředitele v návaznosti na změnu Školského
zákona,
Dodává se upřesnění, že organizace nabývá veškerý majetek ve prospěch zřizovatele
Prohlašuje se neplatnost Dodatku č. 2 (z důvodu chybného podpisu)
Přílohou je seznam nemovitého a movitého majetku školy (seznam movitého majetku bude
průběžně aktualizován každý rok v rámci inventarizace).

Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje Dodatek č. 3 a ruší Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ze dne 30.
10. 2009, vydané na základě usnesení č. 26 s účinností od 1. 7. 2010 příspěvkové organizace Obce
Všenory Základní a mateřská škola IČO 72052635, nyní Základní a mateřská škola Josefa Kubálka
Všenory, příspěvková organizace a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení č. 12/13/2019 bylo schváleno.

13. Podání žádosti o dotaci z dotačního programu OPŽP PO5 v oblasti instalace
vzduchotechnické jednotky s rekuperací a přichlazováním do kuchyně (a jídelny) objektu
Základní a mateřské školy Josefa Kubálka
Předsedající informovala přítomné o potřebě vyřešit výměnu vzduchu ve školní kuchyni na 1. stupni
Základní a mateřské školy Josefa Kubálka. Zvláště v zimě zde dochází ke srážení vzduchu a vzhledem
k plynovým hořákům je stávající stav nadále neúnosný.
Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu OPŽP PO5
v oblasti instalace vzduchotechnické jednotky s rekuperací a přichlazováním do kuchyně (a jídelny)
objektu Základní a mateřské školy Josefa Kubálka a pověřuje starostku přípravou podkladů
k realizace akce.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení č. 13/13/2019 bylo schváleno.
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14. Věcné břemeno pro pozemek č. 1221/2 v k.ú. Všenory, GasNet s.r.o., plynová přípojka
Předsedající informovala přítomné, že po realizaci plynové přípojky v ulici Karla Majera na pozemku
č. 1221/2 v k.ú. Všenory odkoupí Gasnet s.r.o. od investora stavby pana Soukupa tuto přípojku. Jedním
z podkladů pro odkup je i smlouva o zřízení věcného břemene. Cenu za bm máme stanovenou 1500
Kč. Jedná se o cca 6 m.
Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory pověřuje starostku podpisem smlouvy o věcném břemeni na
plynovodní přípojku v pozemku č. 1221/2 v k.ú. Všenory o délce 6 m se společností Gasnet s.r.o.,
Klišská 940/96, Klíše za cenu 9 000 Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení č. 14/13/2019 bylo schváleno.

15. Základní a mateřská škola Josefa Kubálka, změna rozpočtu 2019
Martin Mašát seznámil přítomné se změnou rozpočtu Základní a mateřské školy Josefa Kubálka, kterým
se navyšují příjmy i výdaje o částku 3 577 tis. Kč. Hlavní změny jsou:
-

-

navýšení dotace z KÚ o 2 857 tis. Kč a zároveň navýšení položky Mzdy, odvody, učebnice, DVPP
o stejnou částku. Zejména narůstají počty asistentů pedagogů. Vzhledem k tomu, že peníze
jdou z kraje, tak z hlediska obce je to jen formální schválení.
navýšení položky 51 Opravy + služby o 850 tis. Kč, které je na straně výnosů kryté zejména
navýšením položky "Školné MŠ, ŠD, aukce 602, 649" o 920 tis. Kč.
celkový dopad úpravy rozpočtu je neutrální, příjmy i výdaje se navyšují o stejnou částku. Dopad
na rozpočet obce není žádný.

Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje změnu rozpočtu Základní a mateřské školy Josefa Kubálka pro
rok 2019 s navýšením příjmů a výdajů z původní částku 25 870 000,- Kč na částku 29 447 000,- Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení č. 15/13/2019 bylo schváleno.

16. Mimořádný příspěvek na provoz v rámci školní akce BENEFICE pro Základní a mateřskou
školu Josefa Kubálka
Předsedající informovala přítomné o již 8. ročníku BENEFICE, kterou pořádá místní základní škola 23.
11. 2019. Informace doplnila paní Marie Mráčková, která se na pořádání akce aktivně podílí.
Navrhovaná výše příspěvku je 20 000 Kč.
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Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje mimořádný příspěvek na provoz Základní a mateřské škole
Josefa Kubálka ve Všenorech ve výši 20 000 Kč jako podporu akce BENEFICE.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení č. 16/13/2019 bylo schváleno.

17. Vodovod Brunšov – podání žádosti o dotaci ze SFŽP
Předsedající informovala přítomné o přípravě žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí
na Vodovod Brunšov.
Předsedající dala poté hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Všenory souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze SFŽP na realizaci Vodovodu
v lokalitě Brunšov a pověřuje starostku přípravou podkladů a podáním žádosti o dotaci.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení č. 17/13/2019 bylo schváleno.

18. Různé, diskuze
Michaela Formánková informovala o schůzce sociálního a školského výboru se zástupci školy. Mimo
jiné dospěli k názoru, že by bylo vhodné zřídit speciální fond pro podporu dětí ze sociálně slabších
rodin, které nejsou schopné hradit drobné částky do 500 Kč, aby se mohly plnohodnotně účastnit všech
aktivit pořádaných školou. Navrhla, aby sociální a finanční výbor do příštího OZ připravil způsob, jakým
takový fond zřídit.
Dále upozornila na problém, který se týká rodin pečujících o dlouhodobě nemocné, kteří používají
inkontinenční pomůcky vyššího stupně, hrazené ze zdravotního pojištění. Tento odpad zabere více
místa a nelze skladovat 14 dní, což bude nová četnost svozu komunálního odpadu od příštího roku.
Požádala zastupitelstvo o řešení.

Starosta Dobřichovic p. Hampl požádal zastupitele o schválení vybudování podjezdu na katastru Všenor
s tím, že tento podjezd by používali zejména občané Dobřichovic v oblasti Luhu a Všenorské ulice.
P. starosta slíbil, že Dobřichovice jsou připraveny hradit veškeré náklady spojené s provozem podjezdu.
Důvody jsou neutěšená a nebezpečná situace na současném přejezdu a zároveň umožnění příjezdu
záchranným složkám, které musí čekat při spadlých závorách. SŽDC potřebuje rozhodnutí v reálném
čase.
Následovala diskuze. Paní Sahánková vyjádřila obavy ze zvýšení provozu a z možného napojení
případného přemostění přes Berounku, čímž by se pravděpodobně zvýšila zátěž ulice Kv. Mašity ve
Všenorech. P. Kándl, radní města Dobřichovice, potvrdil, že stávající ÚP Dobřichovic má územní rezervu
na obchvat. V návrhu nového ÚP tento obchvat už není, ale prozatím tam zůstává územní rezerva
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včetně přemostění řeky (případné napojení ulice Randova). Nový ÚP Dobřichovic ještě není schválený
a je možné, že ve finální verzi na přemostění nebude. Podle p. Hampla by tato varianta byla natolik
náročná, že nikdy realizována nebude. P. Kándl zmínil, že v případě, že by to Všenory požadovaly, by
Dobřichovice mohly územní rezervu z UP vyjmout.
Další diskutující včetně zastupitelů vyjádřili obavy ze zvýšení provozu. P. Mašát informoval, že
organizace SUDOP byla požádána o zpracování jiné varianty podjezdu mimo katastr Všenor. OZ
Všenory se proto případným schvalováním podjezdu bude zabývat teprve poté, co SUDOP prověří tuto
variantu.

Dotaz z pléna: Jaký je záměr obce s bývalým hřištěm pod Kovárnou?
Odpověď: Obec má v plánu na části pozemku zřídit sběrné místo. Uvědomujeme si, že toto místo není
ideální, nicméně obec jiné pozemky na zřízení oploceného sběrného místa nemá. Následovala diskuze,
po které zastupitelé přislíbili, že budou pokračovat v hledání vhodného pozemku a řešení, které by
dovolovalo provozovat nejen sběrné místo, ale i sběrný dvůr. V rámci diskuze bylo zmíněno rovněž
druhé potencionální sběrné místo v areálu bývalé vodárny, které je v jednání, nicméně s majitelem
pozemku zatím nedošlo k dohodě.

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

Předsedající poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání zastupitelstva obce Všenory
v 21:28 hodin.

Přílohy:
- Prezenční listina
- Rozpočtové opatření č. 6
- Individuální dotace – podmínky a přílohy
- Dodatek č. 3 k zřizovací listině Základní a mateřské školy
- Základní a mateřská škola Josefa Kubálka, změna rozpočtu 2019

Zápis vyhotoven dne 24. 10. 2019

Zapisovatel: Martin Mašát

Ověřovatelé: Michaela Formánková

Roman Štěrba

Místostarostka: Alena Sahánková
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