Zápis č. 42 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary,
konaného ve čtvrtek 21. 6. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech
Zasedání zahájeno v 19:35 hodin
Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny, omluveni: Milan Jánský, Miroslav
Hofman, Jana Cibulková
Předsedajícím 42. veřejného zasedání byl starosta obce Jaromír Jech.
Na úvod zasedání byli zvoleni:
zapisovatel: Lenka Kolofíková
ověřovatelé: Jiří Macháček, Dana Hnyková
a návrhová komise: Martin Vycpálek, Miloš Kuba
o výše uvedené volbě bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Část I – obecná
Následovalo schválení programu 42. zasedání Zastupitelstva obce. Připravený program jednání
42. veřejného zasedání obsahoval celkem 4 body. Starosta navrhl doplnit na program jednání
body č. 5 (finanční dar) a č. 6 (odstoupení od žádosti o dotaci na protipovodňový informační
systém).
Starosta se zeptal, zdali chce navržený šestibodový program někdo další doplnit, nikdo další
neměl doplňující návrhy.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schválený program jednání:
1) Podmínky změny plánu rekultivace lomu Menčice
2) Jmenování ředitelky/ředitele MŠ Slunečnice Všestary
3) Určení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022
4) Žádost o výstavbu na pozemku par. č. 954
5) Finanční dar
6) Odstoupení od žádosti o dotaci na protipovodňový informační systém
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Program o 6 bodech 42. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.
Před začátkem zasedání starosta přítomné zastupitele a veřejnost seznámil s nejnovějšími
informacemi o všestarské knihovně. Během posledních dvou měsíců byl probrán stávající knižní
fond, staré a poškozené knihy byly vyřazeny a díky štědrosti několika dárců jsme získali zhruba
100 nových knih. Znovuotevření knihovny je naplánováno na konec července (26. 7. 2018).
Otevřeno bude zatím vždy ve čtvrtek v sudé týdny na dvě hodiny. Dle zájmu občanů je možnost
časem otevírací dobu upravit tak, aby vyhovovala co největšímu počtu občanů. Za odvedenou
práci v knihovně starosta poděkoval paní Lence Kolofíkové, která se stane i naší novou
knihovnicí.
V pondělí a úterý mohli občané vidět v obci „TURBO“ (auto, kterým se spravují cesty asfaltovým
postřikem). Opravovala se hlavně náves, ulice Na Horkách, dále silnice do Menčic a v Menčicích.
V létě se plánuje oprava V Hatích, protože tam bude jednodušší to přeasfaltovat než opravovat
turbem. V červenci by měly proběhnout opravy na Vávrově a část Sluneční, kde se bude dávat
asfaltový recyklát. Tedy do konce léta by měly být opraveny další ulice a pak se ještě objedná
jednou Turbo. K ulici Sluneční ještě starosta doplnil, že už jsme získali dotaci na cyklostezku,
probíhá připomínkové řízení k výběru dodavatele stavby, na 99% se bude dělat ta cyklostezka, v

jejímž rámci by se měl v ulici pokládat asfalt, takže v této chvíli ji opravovat nebudeme, pouze
opravíme nejhorší.
Paní Škvorová se zeptala, kdy se asi plánuje začátek stavby.
Starosta odpověděl, že když to všechno půjde dobře, tak bude vyhlášeno výběrové řízení na
zhotovitele stavby, to nějakou chvíli musí být zveřejněo, a po samotném výběru jsou tam daší
lhůty např. na odvoání atd. Kdyby vše šlo bez průtahů, tak by firma mohla nastoupit tak v září
nebo v říjnu tohoto roku. A pokud je tu podmínka, že to má být za rok hotové, termín vyplývající
z dotace je do 31. 8. 2019, tak to zřejmě nakonec bude větší firma, protože musí udělat stezku z
Kolovrat až do Mnichovic.
Paní Škvorová se dotázala, zda tedy bude jeden zhotovitel na celou délku stavby?
Starosta odpověděl, že to dle podmínek dotace musí být jedna firma, ale myslím, že se nemusíme
ničeho bát, protože si vezměte třeba firmy velikosti Metrostavu, oni to udělají rychle, většinou si
sjednávají subdodavatele.
A ještě starosta doplnil další informaci k ulici Sluneční. Do konce června by měl být hotov plot u
pana Komára, což tedy znamená, že pak bude zprůchodněna ulice Sluneční pro pěší a cyklisty až
dolů k návsi.
Nikdo z veřejnosti nedal další dotazy do diskuse.
Diskuse byla ukončena v 19:45.
Pokračovalo se s projednáváním řádného programu zastupitelstva:
Ad 1) Podmínky změny plánu rekultivace lomu Menčice; předkladatel: Jaromír Jech
16. 4. 2018 obdržela obec žádost firmy Kámen Zbraslav /KZb/ o vyjádření ke změně plánu sanace
a rekultivace lomu Menčice. V usnesení č. j. 41/1 bylo řečeno, že ZO
1) Nezamítá možnost změny plánu rekultivace kamenolomu Všestary dle přílohy žádosti firmy ze
dne 9. resp. 16. 4. 2018.
2) Pověřuje starostu obce svoláním pracovní schůzky, na které budou stanoveny podmínky změny
plánu sanace a rekultivace.
3) Pověřuje starostu obce, aby požádal firmu Kámen Zbraslav o předložení harmonogramu prací v
případě schválení změny plánu sanace a rekultivace, a to pro obě lokality, tj. lomu samotného a
prostoru úpravny.
Výše uvedené body byly splněny. Odpovědi firmy obdržel starosta dne 19. 6., e-mailem byly
zastupitelům zaslány 20. 6.
Z pracovní schůzky zastupitelů vzešly následující požadavky – viz. návrh usnesení.
K těžbě: Minulý týden proběhl poslední odstřel.
K ceně za 1m3: Solidní cena za uložení 1m3 čisté výkopové zeminy na standardní skládce/deponii
je ca. 115 Kč.
Ekonomové KZb propočítávají rentabilitu případného „expedičního“ místa. Je možné, že by zde
mezideponie ani nebyla.
Diskuse:
Starosta ještě k vysvětlení dodal, že když si vezmeme, že firma chce uložit do jámy cca 230000
m3 tak při ceně 100 Kč za m3 (aby se to snáze počítalo) na tom vydělají více než 23 mil. Kč.
Kdyby chtěli zavést celý lom, tak je to asi milion m3, takže bychom se dostali na nějakých 100
mil. Kč pro firmu. Podle slov pana Novotného, s kterým starosta mluvil, uvažují, zda budou
provozovat tady tu deponii, zda je to pro ně vůbec rentabilní. Tak jako tak, deponii by neměli
provozovat déle, než bude probíhat sanace (při částečném zavážení lomu plánují cca 4 roky).
Další záměr, co s prostorem bývalé drtičky a třídičky, je zatím diskutabilní, uvažují o prodeji
celého areálu.

Poté starosta nastínil občanům, jaké podmínky si zatím zastupitelé připravili na jednání s firmou
Kámen Zbraslav a.s., provozovatelem lomu.
Podmínky by měly být následující: zavážet jen 24 měsíců, zavážení by končilo vždy v 15 hodin,
tak jak byl provoz lomu – tady ale starosta doplnil, že pokud si představíme, že by se začal stavět
opravdu ten obchvat Prahy (hlavně tedy ten tunel u Kolovrat), tak tam určitě nebudou pracovat od
šesti do tří, tam budou pracovat celý den. Pokud my jim to tady takhle relativně hodně omezíme,
tak se zavážení protáhne, kdychom to tolik neomezovali, můžeme to mít zavezené už za pár
měsíců.
Další z podmínek by měly být čisté komunikace při zavážení, klidový režim o svátcích a dnech
pracovního klidu, ostraha objektu 24 hodin denně, kamerový systém s evidencí SPZ, poplatek za
uložení 20 Kč á m3, zavážení pouze čistou výkopovou zeminou, průběžná kontrola naváženého
materiálu, pozemky vzniklé navážkou převést do vlastnictví obce za 1 Kč a pozemky pod
úpravnou prodat obci za odhadní cenu dvou znalců.
Paní zastupitelka Kubová se dotázala, jak to firma vyřešila s paní Pěknou.
Starosta odpověděl, že právě ta (paní Pěkná) je důvodem, proč to všechno (změna plánu sanace a
rekultivace) vzniklo. Všichni kromě, paní Pěkné, tvrdí, že obcí již dříve schválený plán sanace a
rekultivace je platný. Ona tvrdí, že s ním nikdy nesouhlasila a firma se chce vyhnout případnému
soudnímu sporu, tak navrhla změnu, která by paní Pěknou uspokojila. Tam, kde je podle nového
plánu navržená navážka, má paní Pěkná své pozemky, na kterých se ale stejně nedá nikdy stavět.
Ona, nebo spíš její právníci, jsou ale jiného názoru. Firma bez souhlasu paní Pěkné nemůže nikdy
sanaci dokončit, potřebují její souhlas (podpis) a jelikož se chtějí vyhnout průtahům a možným
soudním sporům, raději jí vyjdou vstříc a proto udělali ten nový plán sanace a rekultivace, kde by
navážkou vytvořili pozemek paní Pěkné.
Starosta se ještě vrátil k otázce vody, která byla prodiskutována na minulém zasedání
zastupitelstva. V lomu už nějaké částečné navážky proběhly, o tom, co je tam teď nasypáno,
nemáme přehled. Pokud by se tedy někdy voda mohla využívat (třeba v horizontu 50, 100, 200
let), tak už třeba budou i nové technologie na čištění vody, takže by se třeba dala i využít. Město
Mnichovice má teď spotřebu 300m3 za den, i kdyby se kus dosypal, tak by po zatopení zůstal
dostatečný objem na vodu na desítky let pro Všestary, užitková voda tam bude vždycky, třeba by
odtamtud mohli potom brát vodu i hasiči, teoreticky by jednou mohla být i na koupání.
Pokud by to bylo tak jak je to schválené teď, tak jsou tam strmé břehy, tam se nic neudělá. Podle
nového plánu by byl zpevněný svah a prostě by to celé vypadalo jinak.
Původně chtěla firma mít změnu plánu schválenou do léta, ale teď už je jasné, že to bude na delší
jednání, musíme vyjednat podmínky, za kterých by to obec byla ochotna schválit.
Jedním z našich požadavků byla i stabilizace nového svahu. Starosta se s panem Novotným bavil i
o Klokočné, dole půjde navážka i do pozemků Klokočné, ale nahoře bude na jejich katastru voda.
Pan zastupitel Kuba se zeptal, zda se už Klokočná vyjádřila ke změně plánu.
Starosta odpověděl, že neví, zda je firma již oslovila.
Pan zastupitel Kuba reagoval, že podle něj na Klokočné nikdo o ničem neví, neví že se vůbec
něco děje.
Starosta odpověděl, že to je problém firmy.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 2) Jmenování ředitelky/ředitele MŠ Slunečnice Všestary; předkladatel: Jaromír Jech
Dne 18. června 2018 se konal konkurz na místo ředitelky MŠ Slunečnice Všestary. Do
konkurzního řízení se přihlásila jediná uchazečka, současná učitelka MŠ, paní Ivana Hrbková.
Podmínky konkurzního řízení splnila, u konkurzního řízení zanechala na všechny členy komise
velmi dobrý dojem, a byť byla jedinou uchazečkou, byla jednoznačně doporučena všemi členy na
místo ředitelky MŠ.
Starosta obce na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, školním… vzdělávání ve znění

pozdějších předpisů a na základě výše zmíněného konkurzu jmenoval dne 21. 6. 2018 s účinností
od 1. 8. 2018 ředitelkou MŠ Slunečnice Všestary paní Ivanu Hrbkovou.
Bere se na vědomí.
Ad 3) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Všestary na volební období 2018 - 2022
předkladatel: Dana Hnyková
Zastupitelstvu obce přísluší podle § 67 s přihlédnutím k § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zařízení) stanovit počet členů zastupitelstva obce na každé volební období.
V obci Všestary bylo k 1. 1. 2018 přihlášeno k trvalému pobytu 853 obyvatel.
Pro kategorii obcí od 500 do 3000 obyvatel určuje zákon 7 až 15 členů zastupitelstva obce.

;

Předkladatel navrhuje zachovat současný počet členů zastupitelstva obce, což je 9.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 4) Žádost o výstavbu na pozemku par. č. 954; předkladatel: Miroslav Hofman
Vlastníci pozemku parc.č.954 v k.ú. Všestary u Říčan podali žádost o vyjádření k záměru
výstavby rodinného domu na tomto pozemku.
Vzhledem k tomu, že obec nemá vydaný územní plán, lze vybrané stavby umísťovat na jejím
území v režimu § 188a stavebního zákona, které je uvedeno v příloze.
Uvedený pozemek se nachází mimo zastavěné území obce a dosud není v návrhu územního plánu
určen k výstavbě. V současné době, kdy probíhají projektové práce na úpravě návrhu územního
plánu obce dle požadavku Krajského úřadu na omezení rozvojových ploch obce pro výstavbu, lze
případně pozemek nebo část pozemku určit pro zástavbu rodinnými domy, i když k této ploše měl
značné výhrady odbor životního prostředí Říčany. Před přijetím územního plánu je pouze v
kompetenci zastupitelstva tento záměr odsouhlasit.
Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je vybudován obecní vodovod a kanalizace předkladatel
navrhuje, aby zastupitelstvo obce vyslovilo s uvedeným záměrem souhlas a stanovilo omezující
podmínky, které budou platit pro celou lokalitu a budou promítnuty do návrhu územního plánu.
Vzhledem k nepřítomnosti předkladatele podal starosta protinávrh k usnesení a to, že se
projednání bodu odloží na další zasedání Zastupitelstva obce.
o výše uvedeném protinávrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 5) Finanční dar, předkladatel: Jaromír Jech
K 31. 7. 2018 končí ve funkci ředitelky MŠ Slunečnice Všestary paní Zdeňka Škvorová. V MŠ
působila 30 let, z toho 24 let jako ředitelka.
Za svého působení vedla MŠ rukou, která dávala stovkám dětí, které branami školky prošly,
jistotu čitelného řádu, který dnes často chybí, zároveň však velmi citlivě vnímala potřeby „svých“
dětí, učitelek, kuchařek a ostatních zaměstnanců. Na větší komentáře zde není prostor, proto si
dovolím stručné shrnutí: Jak jsem mohl poznat v roli rodiče, později i starosty - kromě pravidel,
vyhlášek a zákona se řídila především selským rozumem, srdcem a citem. Tímto přístupem
vykonala pro děti, zaměstnance a v konečném důsledku i pro obec více, než kdokoli jiný.
Po téměř 30 letech odchází kuchařka paní Trojánková a po dlouhých letech končí i uklízečka paní
Čuříková.
Předkladatel navrhuje věnovat paní Zdeňce Škvorové finanční dar ve výši 35.000 Kč, paní Janě
Trojánkové finanční dar ve výši 10.000 Kč a paní Jarmile Čuříkové 10.000 Kč.
Diskuse:
Pan zastupitel Macháček se zeptal, zda jsou odměny nějak propočteny vzhledem k
„odslouženým“ rokům.

Starosta odpověděl, že to není na základě žádného vzorce. Paní Trojánková pracovala v kuchyni
téměř 30 let, tedy skoro stejně dlouho jako paní Škvorová, ale každý musí uznat, že práce
ředitelky s sebou nese ohromnou zodpovědnost, kterou je třeba při odměňování zohlednit.
Pan zastupitel Macháček se zeptal, zda paní Čuříková pracuje ve školce také tak dlouho.
Starosta odpověděl, že to neví, ale hned na místě telefonicky kontaktoval paní ředitelku
Škvorovou a zjistil, že paní Čuříková pracovala ve školce 8 let.
Pan zastupitel Macháček navrhl, že tedy není spravedlivé, aby paní Trojánková a paní Čuříková
dostaly stejnou odměnu, když tam paní Čuříková nepracovala tak dlouho.
Pan zastupitel Vycpálek namítl, že je zbytečné zdůrazňovat zásluhy paní ředitelky i paní
kuchařky. Ano, pro děti dělaly hodně, ale za to jsou placeny. V práci taky člověk nedostane
mimořádnou odměnu. Pan Trojánkovi (bývalému starostovi) jsme taky žádnou nedali.
Starosta reagoval, že to tak sice lze také brát, ale tímto vyjádříme určitou úctu k práci. A pro obec
byla práce paní ředitelky opravdu přínosem. Navrhuje tedy opravdu odměny udělit. Kdyby na to
nebylo, byla by to jiná.
Na základě toho se zastupitelé dohodli na změně částek odměn takto: paní Škvorové 30.000 Kč,
paní Trojánkové 20.000 Kč a paní Čuříkové 10.000 Kč.
o výše uvedeném protinávrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 6) Zrušení žádosti - protipovodňová opatření – vybudování bezdrátového rozhlasu.;
předkladatel: Jaromír Jech
Na svém 40. zasedání rozhodlo zastupitelstvo obce /ZO/ o zadání projektu a požádání o dotaci na
vybudování protipovodňových opatření, zejména obecního rozhlasu. Projekt je téměř dokončen.
Oproti původnímu návrhu je počítáno s ozvučením celé obce, tj. vč. Údolí Raků, části u
Mnichovic.
Na základě podnětu z 41. zasedání ZO oslovil starosta pana Válku, který v obci vybudoval a již
provozuje optickou síť (internet) a který je smluvně zavázán vybudovat v obci rozhlas. Ten by byl
na základě jiné technologie = laicky řečeno „ne vzduchem, na rádiové frekvenci, ale hlásiče by
byly napojeny na optický kabel, na principu IP telefonu“. Tato technologie nabízí mnohem větší
možností využití, zároveň spotřebovává méně energie, tj. např. i záložní zdroje mohou být
násobně menší, než je tomu u technologie rádiové, je i lacinější. Kdyby tedy p. Válka budoval
rozhlas na základě této technologie, použili bychom z projektu rozmístění hlásičů. U původně
zamýšlené dotace byla spoluúčast obce 30%, což by bylo ca. 900tis. – 1 mil Kč. Rozhlas od p.
Války bude „zdarma“ (neplatil věcné břemeno za uložení optického kabelu), resp. pokud bychom
doplatili např. srážkoměr, nebo zavedení rozhlasu i do míst, kde optický kabel není, stále bychom
ušetřili.
Předkladatel navrhuje zrušit záměr požádat o dotaci.
Diskuse:
Dotace je dělaná tak, že z ní pořízený rozhlas musí být na radiové frekvenci, nejde to jinak. Pokud
to je ale přes ten IP telefon, tak je třeba daleko méně energie, tedy je menší baterie a vydrží to bez
proudu (na baterii) třeba i 14 dní.
Navíc pokud bychom to měli přes optické kabely, tak v místech kde je výstup, bychom mohli
časem přidat cokoliv, třeba i kameru. Další výhoda je, že ty ampliony, které jsou v technologii od
Války, se dají snadno ovládat i na dálku. V každém případě starosta trvá na tom, aby byla
ozvučená celá obec, stejně jak to bylo plánované, kdyby se rozhlas pořizoval z dotace, což by
znamenalo, že se musí vzduchem (rádiově) dotáhnout rozhlas od Menčic a na Lukavici (k p.
Hejdovi).
V rámci toho bychom dokoupili i srážkoměr, projekt budeme mít, dali bychom nějakých 20 – 30
tis. a měli bychom to komplet hotové.
Z dotace bychom pořídili nový, digitální povodňový plán – na to jsou dotace vypisované zvlášť.
Pan zastupitel Macháček se zeptal, zda je již známo, kolik to bude stát od p. Války.

Starosta odpověděl, že tam, kde je kanalizace, to bude úplně zdarma, on to má v povinnostech
vyplývajících ze smlouvy, jde prostě jen o ty „konce“, kde nemá natažené ty optické kabely.
Pan zastupitel Macháček se dále dotázal, zda již je dán termín zhotovení.
Starosta odpověděl, že zatím nevíme, sejde se s panem Válkou v červenci a projednají, do kdy a
za kolik je pan Válka schopen rozhlas zrealizovat.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ještě před ukončením zasedání zastupitelstva přednesla paní zastupitelka Kubová, že byla panem
Baťchou požádána, zda by se nemohlo udělat setkání pro seniory v restauraci U Milotů
(Strančice). Dodala, že občanů, kteří věkem přesahují 70 let, je v obci 90.
Starosta reagoval, že není proti, je třeba dát to na papír, spočítat, kolik by to zhruba bylo peněz,
prostě přijít s připraveným rozpočtem a něco už se s tím udělá. Bylo by hezké dát lidem možnost
sejít se a popovídat si.
Paní zastupitelka Kubová ještě dodala, že také nejdříve musí zjistit, zda by vůbec byly U Milotů
dostatečné prostory (kdyby dorazili všichni, tak je to těch 90 lidí).
Starosta odpověděl, že tedy ať to paní Kubová nějak propočítá, připraví a promyslí. Podle něj by
se takové setkání s občerstvením, třeba rautem mohlo vejít do 20 tis. Kč.
Pan zastupitel Macháček se zeptal, jak je to tedy se stezkami do Hůry.
Starosta odpověděl, že teď zatím práce skončily, dotaci jsme vypověděli a příští rok zažádáme
znovu. Pokud by dotace nebyla, uděláme to postupně z obecních peněz. Měli jsme dobře
připravený projekt, od dodavatele to bylo naceněné, ale neměl tam spoustu věcí a ve finále by to
nestíhal. Dotace byla postavená tak, že dávala 100% z uznatelných nákladů, takže kdybychom
pokračovali s tímto dodavatelem, ve finále bychom zaplatili daleko více, protože spousta nákladů
by nám spadla do neuznatelných.
Pan zastupitel Macháček se ještě dotázal, zda jde dát do podmínek výběrového řízení, že by byla
jedním z kritérií i kvalita.
Starosta reagoval, že u dotací je většinou vše dané od poskytovatele, včetně podmínek výběru
dodavatele, ve většině případů je jediným kritériem cena.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:52 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Odpověď firmy Kámen Zbraslav na otázky týkající se případného zavážení (bod 1)
2) Katastrální mapa (bod 4)
Zapisovatel: Lenka Kolofíková
Ověřovatelé:
Jiří Macháček
Dana Hnyková

Starosta:
Mgr. Jaromír Jech

Zápis č. 42 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary
konaného ve čtvrtek 21. 6. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech
Část II. – přijatá usnesení
K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:
K bodu 1) Podmínky změny plánu rekultivace lomu Menčice
Zastupitelstvo obce:
1) Předběžně souhlasí se záměrem změnit plán sanace a rekultivace lomu Menčice.
2) Stanoví podmínky pro jednání s firmou Kámen Zbraslav, při jejichž splnění je ochotné
hlasovat o definitivním schválení změny plánu sanace a rekultivace Lomu Menčice:
- Zavážet maximálně 24 měsíců
- Čisté komunikace při zavážení
- Jízdy v době od 7:00 do 17:00, klidový režim o svátcích, dnech pracovního volna a klidu
- Poplatek obci za 1m3 ve výši 20 Kč
- Ostraha objektu 24 hodin denně, kamerový systém s evidencí RZ
- Zavážet čistě výkopovou zeminou (materiálem) z nezastavěného území
- Průběžná kontrola naváženého materiálu
- Stabilizace nového svahu (kameny)
- Pozemky vzniklé navážkou tč. v majetku Kámen Zbraslav převést za 1 Kč na obec
- Pozemky po úpravně prodat obci za odhadní cenu dvou nezávislých odhadců (KZ, Obec).
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 2) Jmenování ředitelky/ředitele MŠ Slunečnice Všestary
Zastupitelstvo obce:
1) Bere informaci na vědomí.
Bere se na vědomí.
K bodu 3) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Všestary na volební období 2018 - 2022
Zastupitelstvo obce:
1) Stanoví počet členů zastupitelstva obce Všestary na volební období 2018 – 2022 na 9.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 4) Žádost o výstavbu na pozemku par. č. 954
Zastupitelstvo obce:
1) Z důvodu nepřítomnosti předkladatele, Zastupitelstvo obce tento bod odkládá na další
zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 5) Finanční dar
Zastupitelstvo obce:
1) Souhlasí s věnováním finančního daru z rozpočtu obce paní Zdeňce Škvorové ve výši
30.000 Kč, paní Janě Trojánkové ve výši 20.000 Kč a paní Jarmile Čuříkové ve výši 10.000
Kč.
2) Pověřuje starostu provedením rozpočtového opatření.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 6) Zrušení žádosti - protipovodňová opatření – vybudování bezdrátového rozhlasu.

Zastupitelstvo obce:
1) Revokuje své usnesení č. j. Z40/8 ze dne 19. 4. 2018, tzn. nesouhlasí s podáním žádosti o
dotaci z Operačního programu MŽP – Prioritní osa I. – Protipovodňová opatření.
2) Pověřuje starostu a místostarostu obce jednáním s p. Válkou, resp. stanovením konkrétních
termínů a částek souvisejících s vybudováním obecního rozhlasu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zpracoval zapisovatel: Lenka Kolofíková
Ověřovatelé:
Jiří Macháček

Dana Hnyková

Starosta:
Mgr. Jaromír Jech

