Zápis č. 37 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary,
konaného ve čtvrtek 14. 12. 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech
Zasedání zahájeno v 19:40 hodin
Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny, omluveni: nikdo
Předsedajícím 37 veřejného zasedání byl starosta obce Jaromír Jech.
Na úvod zasedání byli zvoleni:
zapisovatel: Lenka Kolofíková
ověřovatelé: Jiří Macháček, Miroslav Hofman
a návrhová komise: Jana Cibulková, Milan Jánský
o výše uvedené volbě bylo hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Část I – obecná
Následovalo schválení programu 37. zasedání Zastupitelstva obce. Připravený program jednání
37. veřejného zasedání obsahoval celkem 8 bodů. Starosta navrhl nahradit původní bod č. 5
Dodatek ke SoD bodem Kynologické cvičiště a doplnit bod č. 9 Rozpočtové opatření č. 4/2017.
Starosta se zeptal, zdali chce navržený devítibodový program někdo doplnit, nikdo další neměl
doplňující návrhy.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schválený program jednání:
1) Rozpočet obce Všestary na rok 2018
2) Cena za svoz odpadů v roce 2018
3) Stočné na rok 2018
4) Pravidla poskytování příspěvků místním sdružením
5) Kynologické cvičiště
6) Projednání záměru výstavby na parc. č. 1114/4
7) Informace z VH DSO Ladův kraj
8) Informace z VH SO Region Jih
9) Rozpočtové opatření č. 4/2017
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Program o 9 bodech 37. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.
Před začátkem zasedání starosta přítomné zastupitele a občany s nejnovějšími informacemi o
úsekovém měření v obci. Je možné, že bude změna z jednosměrného měření na obousměrné.
Kvůli této změně by se zvedla cena za měření (úhrada pro Říčany). O tomto rozšíření se zatím
jedná, hlasovat a schvalovat se bude v Říčanech až v příštím roce. Nejdříve proběhne
zkušební provoz.
Dále dal starosta prostor pro diskusi s občany. Diskuse byla zahájena v 19:48.
Pan Tůma se zeptal, zda má místní kamenolom povolenou skládkovou činnost, neboť
zaznamenal, že tam jezdí auta s materiálem a myslí si, že nemá tuto činnost schválenou
stavebním úřadem v Mnichovicích. Starosta doplnil informaci, že podle dříve předloženého

„uzavíracího“ plánu (od majiele kamenolomu, společnosti Kámen Zbraslav, a.s.) se bude teď
ještě dva roky dotěžovat a poté by měl mít místní kamenolom čistě funkci deponie – musí se
tedy zjistit, zda mají ukládání materiálu povolené.
Další dotazy ze strany veřejnosti nepadly.
Slova se ujal starosta – informoval přítomné, že byla dosypána škarpa směrem na Strančice, o
čemž byla řeč na minulém zastupitelstvu. Byly tam doplněny i patníky, ještě proběhne od pana
Hůrky další srovnání navezeného materiálu. Obci byly doručeny boxy na posypový materiál,
v příštím týdnu bude zadáno panu Kadeřábkovi umístění boxů.
Pan zastupitel Macháček upozornil na velké množství zbytkového materiálů (bordel) po ořezu,
který prováděla firma ČEZ v úvozu. Starosta přislíbil zjistit, zda má ČEZ povinnost po ořezu
po sobě uklidit, pokud ne, zajistí obec firmu na úklid.
Pan zastupitel Kuba se ptal, zda pan Broukal bude odklízet spadlý strom v Menčicích. Starosta
odpověděl, že ano, pan Broukal likviduje postupně po kalamitě, dostane se určitě i do Menčic.
Pan zastupitel Macháček ještě doplnil svůj předchozí dotaz – kam se ztratilo dříví z těch stromů,
které padly při prořezu? Starosta odpověděl, že neví, ale je pravděpodobné, že ty velké kusy si
zřejmě odvezla firma, která prořez prováděla, ale bohužel už neuklidili všechno.
Diskuse byla ukončena ve 19:56.
Pokračovalo se s projednáváním řádného programu zastupitelstva:
Ad 1) Rozpočet obce Všestary na rok 2018; předkladatel: Jaromír Jech
Schvalovat rozpočet obce je dle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
vyhrazeno zastupitelstvu obce.
Materiál je připraven na podkladě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních samosprávných celků s využitím ukazatelů státního rozpočtu, informací krajského
úřadu a skutečností z roku 2017 a již známých skutečností roku 2018.
Předkladatel navrhuje schválit rozpočet v navržené podobě jako přebytkový.
Diskuse:
Starosta připomněl, že zastupitelé měli dostatek času k reakci na rozpočet, ale nikdo žádné
námitky, či návrhy na změnu nepodal. Rozpočet se bude v příštím roce průběžně upravovat
rozpočtovými úpravami a opatřeními. Při tvorbě rozpočtu se vycházelo zejména ze
skutečností letošního roku a plánovaných investičních akcí na příští rok. Dále starosta
zastupitelům a veřejnosti okomentoval vyšší položky v rozpočtu – např. výdaje na opravy
místních komunikací, chodníků, nákup ostatních služeb u kanalizace, příspěvek pro školku,
neinvestiční příspěvek pro sportovce (nejedná se o částku, která bude automaticky vyplacena,
jde o nastavení horního limitu, do kterého lze čerpat), pohřebnictví (zejména spoluúčast
dotace), zeleň (padly dotazy, zda vyšla v letošním roce údržba zeleně levněji, když se
zajišťovalo vlastním pracovníkem než když zajišťovala firma, starosta reagoval, že to vyšlo
trochu levněji, ale pro příští rok by bylo asi lepší dojednat na základní „velké“ práce firmu a
drobnosti pak zajišťovat brigádníkem), hasiči, pojištění (došlo k navýšení rozpočtu oproti
skutečnosti letošního roku, protože budou ještě na katastru zaneseny čerpací stanice
kanalizace, které budou poté pojištěny), úroky (úvěr se postupně splácí, úroky budou
adekvátně klesat). Nakonec dal prostor zastupitelům pro individuální dotazy.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 2) Stanovení ceny za svoz odpadu na rok 2018; předkladatel: Jaromír Jech
Ceny odpadů jsou stanoveny obecní vyhláškou. Technické služby Benešov, které v obci
zajišťují svoz tuhého komunálního odpadu, ceny nezvýšily. Předkladatel navrhuje ponechat
ceny na úrovni roku 2017 v nezměněné výši (již asi šestým rokem).

Jiná situace je u svážení nádob na BIO (240 l popelnice). Tam svozová firma, Marius
Pedersen, propočetla cenu za svoz ve výši 2.582 Kč, přičemž v roce 2017 a 2016 jsme platili
1.340 Kč, v roce 2015 pak 1.484 Kč za 36 svozů.
Kalkulovaná cena je za počet 40 – 50 nádob, letos se vozilo 48 nádob.
Pokud by se sváželo 300 nádob týdně, pak by byla cena 2.065 Kč, pokud 50 ks 19 svozů /14
denní režim/ pak 1.507 Kč, pokud 300 ks 19 svozů pak 1.110 Kč.
TS Benešov nabízí týdenní svoz za 1.725 Kč, pro obce, které mají v dosahu, s počtem v
řádech stovek nádob. Starosta čeká na informaci, zda by bylo pro firmu rentabilní, svážet i
Všestary, resp. za jakou cenu při určitém počtu nádob.
Starosta poptal svoz BIO nádob i TS Struhařov, též čeká na nacenění, resp. informaci, zda by
byla firma schopná svozy provádět.
Předkladatel navrhuje počkat na nabídky TS, pak navrhnout řešení. Občané by nezávazně dle
nabídky sdělili obci, zda by měli o svoz zájem a dle toho zvolíme řešení. Platby za BIO lze
provádět do konce února 2018.
Cena za svoz velkoobjemových BIO kontejnerů je v roce ca. 114.000 Kč. Jedním z řešení by
též bylo umístit do každé domácnosti 240 l nádobu s tím, že by je občané vyváželi do
kontejnerů, jejichž počet bychom mohli navýšit. Cenu za jejich svoz bychom mohli od roku
2019 promítnout do celkové ceny za svoz TKO, což by znamenalo navýšení max. o 400 Kč
na domácnost.
Diskuse:
Starosta doplnil, že si zastupitelé mohli všimnout, že třeba v některých okolních obcích mají
svoz BIO levnější, ale jde zpravidla o 14-ti denní vývozy, pokud se to přepočítá na počet
svozů, vyjde to téměř stejně jako nabídka pro naši obec od Marius Pedersen. Starosta také
řekl, že zavedením velkých kontejnerů na BIO došlo ke snížení množství sváženého TKO
(konkrétní čísla lze dohledat ve výkazu o odpadech), a možná by se dalo jednat s TS Benešov,
zda by nesnížili cenu, když se vozí odpadu méně.
Paní Hanzlová se zeptala, jak je možné, že ve Strančicích je svoz odpadu (myšleno komunál
ní ospad) levnější. Dotuje to tam obec, odpověděl starosta. Paní Hanzlová pokračovala
s dalším dotazem - Nebylo by možné svozy nějak zlevnit např. pro občany, kteří jsou sami a
popelnici prostě nenaplní. Starosta upozornil, že ve vyhlášce je dána možnost pro dvě
domácnosti dohodnout se, aby ukládali do jedné nádoby, cena by pak vycházela na polovic.
Pak ještě starosta doplnil, že dle platných zákonů musíme mít v obci zajištěný svoz BIO
odpadu – není jednotný názor na to, zda stačí velkoobjemové kontejnery nebo zda musí být i
svozy pro jednotlivé domácnosti. Uvidíme, až se sejde finanční výbor a probere všechny
obdržené informace. Poté se rozhodneme, co dál.
Záleží to samozřejmě i na zájmu občanů o svoz BIO popelnic z domácností.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 3) Stanovení ceny stočného na rok 2018 předkladatel: Jaromír Jech
Provozovatel Kanalizace Všestary, společnost Voda CZ Service s.r.o., předkládá kalkulaci ceny
stočného na r. 2018. Zastupitelé ji obdrželi elektronicky dne 11. 12.
Cena stočného je regulovaná, zároveň se provozovatel v naší obci musí řídit podmínkami
koncesního řízení, které proběhlo v rámci výběru provozovatele. Tyto podmínky jsou přísně
kontrolovány SFŽP, tj. poskytovatelem dotace na výstavbu kanalizace. Předkládaná kalkulace
byla zkontrolována.
V roce 2016 a 2017 byla cena stočného 41,11 Kč vč. DPH. Za rok 2016 obec doplácela ztrátu
provozovateli ve výši ca. 400.000 Kč (způsobeno zejména nátoky balastních vod a připojeného
minimálního počtu nemovitostí). Za rok 2017 je zatím ztráta ve výši ca. 370.000 Kč. Již se
připojilo více nemovitostí, zároveň byly odstraněny nejhorší nátoky balastních vod.

Po navýšení ceny stočného by ztráta neměla přesáhnout částku 130.000 Kč. V zimě roku 2018
budou provedeny kouřové a kamerové zkoušky, nadále budeme odstraňovat příčiny nátoku
balastních vod.
Navrhovaná cena stočného na rok 2018 je 39,90 Kč bez DPH, tj. 45,89 Kč vč. DPH.
Předkladatel navrhuje navrhovanou cenu schválit.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 4) Pravidla poskytování neinvestiční dotace místním sdružením; předkladatel: Jaromír
Jech
Obec poskytuje každoročně příspěvky, tj. neinvestiční dotace místním sdružením. De facto se
jedná o hasiče, chovatele, sportovce a rybáře. Do roku 2016 to bylo ve výši zpravidla 10.000
Kč. Od roku 2017 se výše příspěvků pro některé subjekty navýšila, a to dle reálných požadavků.
Obec nemá v úmyslu zbytečně poskytování příspěvku byrokratizovat, na druhou stranu má
právo vědět, komu a na co peníze dává.
Předkladatel navrhuje určit jednoduchá základní pravidla.
Diskuse:
Pan Šafránek k „problematice“ místních spolků přednesl novou dohodu mezi místními
organizacemi, že se nebudou „křížit“ v pořádání akcí, jako se to stalo např. v letošním roce o
čarodejnicích. Představitelé spolku plánují společnou schůzku a v podstatě dohodnout plán
akcí na příští rok. Starosta na druhou stranu připomněl, že na druhou stranu je pro občany
příjemnější mít v obci více akcí, protože si pak mohou vybrat, na kterou se vydají.
Pan Šafránek ještě navrhl, že by se mohlo pro příště přidělovat příspěvky účelově, myšleno
tak, že by se třeba věci jako stany nakupovaly pro obec a spolky by se o jedno vybavení
dělily, a nekupovaly se třeba stany pro sportovce, pro hasiče atd. Starosta odpověděl, že to
záleží na těch spolcích, aby se dohodly a nekupovalo se vybavení duplicitně, když už je v obci
k dispozici, je to o tom vyjít si vstříc.
Pan zastupitel Hofman ještě doplnil, že by se mohla udělat nějaká vzorová žádost, kterou by
si příslušný spolek vyplnil (něco jako návod, jak žádat), a také hlavně abychom věděli, kolik
je ve spolku místních a kolik lidí z jiných vesnic. Nejde o nějaké bodování nebo tak něco, jde
o to, aby obec měla přehled nejen o činnosti. Jde i o to vědět, komu a na co se přispívá.
Starosta ještě zareagoval, že zatím je těch sdružení málo, tak to ještě celkem jde zvládnout bez
byrokracie, ale pokud by se sdružení objevilo více, už by se ztratila kontrola. Např.
v Říčanech musí spolky i uvádět, kolik akcí a jakých pořádají, kolik se platí členské příspěvky
a podobně. To zatím tady nechceme. Jde opravdu jen o nastavení konkrétních pravidel.
Pan zastupitel Jánský to ještě okomentoval, že žádané informace jsou naprosté informační
minimum, které sdružení stejně mít musí.
Starosta doplnil, že je to ze strany obce i „lehký nátlak“, aby se sdružení zajímala více o
mládež.
Pan místostarosta Hofman ještě připomněl, že pro ty hodnoty, které se do žádosti vyplní,
nejsou nastavena žádná kritéria (která by se musela plnit), ale jde prostě o to, aby byla obec
informovaná o skladbě spolku a tom, co spolek dělá.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Ad 5) Kynologické cvičiště; předkladatel: Jaromír Jech
Dne 25. 10. 2017 se na obec obrátil pan Fagoš s dotazem, zda by bylo možné v obci na tzv.
tréninkovém hřišti u silnice směrem na Tehov, tj. na pozemku par. č. 556/31 zřídit
„kynologické“ cvičiště, místo, kde by přibližně 3 x týdně trénoval kynologický klub s 20 letou
tradicí. Jedná se o Boxerklub CZ, který je členem Českého kynologického svazu, viz. text
žádosti.
Spolek by se o doposud de facto neudržované místo staral, zkultivoval je.

Žádost byla projednána na 36. zasedání ZO. Pan Fagoš měl záměr konkretizovat, zaslat
písemně, což učinil 8. 12. e-mailem, zastupitelům bylo obratem přeposláno.
Diskuse:
Pro přítomné občany starosta přečetl část žádosti – proběhla by úprava dotčené plochy
zatravněním, na pozemku by probíhaly kynologické kurzy 2-3x týdně, umístila by se sem
buňka (klubovna), nájemce by zkulturnil plochu a staral by se o pozemek a přilehlé okolí.
Nejdřív bychom museli vyvěsit záměr pronájmu a pak by se teprve vidělo.
Pan místostarosta Hofman připomněl, že by usnesení mělo znít jinak, než jak je
předkladatelem navrženo – že zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru pronájmu a ne
že schvaluje vybudovat kynologické cvičiště. Nelze rovnou říci, že schvalujeme záměr
vybudovat hřiště, ale spíše jen dát svým rozhodnutím na vědomí, že nemáme nic proti. Dále
upozornil přítomného pana Fagoše, že pokud by došlo v budoucnosti ke schválení pronájmu,
o případném umístění buňky (klubovny) by se muselo jednat se stavebním úřadem a
samozřejmě pak i stanovit provozní řád a dodržet všechny předpisy (např. i hygienické – zde
by mohlo dojít k dohodě se sportovci, že by se případně využívalo sociální zařízení SK
Všestary). Dále místostarosta navrhl, že by bylo vhodné při vyvěšování záměru dát podmínku
např. že by měl pozemek být využíván ke sportovním aktivitám.
Pan místostarosta Hofman nakonec podal protinávrh k usnesení: Zastupitelstvo obce bere na
vědomí požadavek Boxerklubu CZ vybudovat kynologické cvičiště na pozemku parc. č.
556/31.
o výše uvedeném protinávrhu bylo hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 6) Projednání záměru výstavby na parc. č. 1114/4; předkladatel: Miroslav Hofman
Vlastník pozemku parc.č.1114 v k.ú. Všestary u Říčan podal žádost o vyjádření k záměru
výstavby na tomto pozemku podle §188a stavebního zákona zároveň podal žádost zařazení
tohoto pozemku do návrhu územního plánu obce pro výstavbu nebo do zastavěného území
obce.
Vzhledem k tomu, že obec nemá vydaný územní plán, lze vybrané stavby umísťovat na jejím
území v režimu § 188a stavebního zákona.
Uvedený pozemek se nachází mimo zastavěné území obce a sousedí s tímto zastavěným
územím, proto na něm lze dle §188a odstavec c) d) nebo e) umístit stavby pouze se souhlasem
zastupitelstva obce a zastupitelstvo obce může stanovit podmínky.
Předkladatel navrhuje, aby zastupitelstvo projednalo tento bod a případně odsouhlasilo
výstavbu s podmínkami.
Diskuse:
Majitel žádost podal s tím, že jeho syn by tam chtěl něco stavět, místostarosta chtěl po něm
konkrétnější informace, co by se tam stavělo. Majitel se prý informoval na stavebním úřadě,
kde mu bylo řečeno, že sousedí se zastavěným územím obce, a že tedy musí požádat
zastupitelstvo obce, do zastavěného území obce to začlenit nejde – není tam žádná přípojka,
žádné územní rozhodnutí
Vlastník nedal zatím žádné konkrétnější informace o tom, co by se na pozemku stavělo.
Místostarosta by navrhoval, aby se zájem vzal pouze na vědomí s tím, že zastupitelstvo
požaduje konkretizovat stavební záměr – další zastupitelstvo je v lednu, takže má stavebník čas
informace doplnit. Je tu otázka, zda nedat pozemek do územního plánu jako občanskou
vybavenost, protože se jedná vlastně o jediné rovnější místo na Vávrově, ale uvidíme až podle
předložených informací od vlastníka. Když se na prostor podíváme lépe, jde opravdu o
pozemek, kde by se bydlení zřejmě úplně nehodilo, ale vše záleží na požadavcích vlastníka.
Starosta souhlasil s místostarostou Hofmanem, že zatím by se opravdu mělo odložit rozhodnutí,
až budeme mít více informací.

Starosta nadnesl možnost, že by třeba obec v budoucnosti mohla pozemek od současného
vlastníka odkoupit a vybudovat tam něco pro obec – občanská vybavenost, kiosek, dětské hřiště,
parčík nebo prostě něco pro občany.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 7) Informace VH DSO Ladův Kraj dne 5.12.2017; předkladatel: Jaromír Jech
Ústní informace z Valné hromady DSO Ladův Kraj konané dne 5.12.2017.
Bere se na vědomí.
Ad 8) Informace z VH SO Region Jih dne 12.12.2017; předkladatel: Jaromír Jech
Ústní informace z valné hromady SO Region Jih konané 12. 12. 2017.
Starosta zdůraznil informaci o možné stavbě vodovodu přes Všestary, jde o navýšení kapacity
pro Světice a Tehov. Zatím je to ve fázi propočtů, kde by bylo nejlepší se připojit, kde by se
muselo kopat, kudy by vedl hlavní vodovodní řad, zda by připojení neovlivnilo dostupnost vody
pro Všestary apod. Až bude výstup z této první fáze, budeme o tom jednat konkrétněji.
Opět se jednalo o odkupu obchodního podílu Energie stavební a báňské ve společnosti ITV CZ.
Zatím se nedospělo k dohodě, jednání pokračují.
Bere se na vědomí.
Ad 9) Rozpočtové opatření č. 4/2017; předkladatel: Jaromír Jech
Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2017 je předkládán podle zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Cílem tohoto opatření je především reagovat na vývoj příjmů a výdajů k
14. 12. 2017 s výhledem do konce r. 2017.
Dne 11. 12. přišla druhá část finančního vypořádání podílů v rámci DSO RJ, a to částka
882.426,30. Tato částka nebyla v rozpočtu § 2310, položka 2226 na straně příjmů započítána,
byl předpoklad, že peníze přijdou až v roce 2018.
Na straně výdajů ke změně nedochází.
Navrhovaným rozpočtovým opatřením tedy dochází pouze k navýšení na straně příjmů. Tuto
částku ponecháme jako „rezervu“ na investiční akce v roce 2018, tj. nebude v roce 2017
utracena. Proto se navýší položka 8115, financování, a to na – 1.018.621,06 Kč.
Předkladatel navrhuje rozpočtové opatření č. 4/2017 schválit.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Zasedání bylo ukončeno ve 21:44 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Rozpočet obce Všestary na rok 2018 (bod 1)
2) Kalkulace ceny stočného na rok 2018 (bod 3)
3) Rozpočtové opatření č. 4/2017 (bod 9)
Zapisovatel: Lenka Kolofíková
Ověřovatelé:
Dana Hnyková
Helena Kubová

Starosta:
Mgr. Jaromír Jech

Zápis č. 37 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary
konaného ve čtvrtek 14. 12. 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech
Část II. – přijatá usnesení
K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:
K bodu 1) Rozpočet obce Všestary na rok 2018
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje rozpočet obce na rok 2018:
- rozpočtové příjmy činí 13.926.186,40 Kč
- rozpočtové výdaje činí 12.100.406,40 Kč
- splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků činí 1.254.912 Kč.
2. Přebytek rozpočtu ve výši 570.868 Kč bude vykázán jako změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech.
3. Schvaluje příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Všestary na r. 2018 ve výši
660.000 Kč a ukládá starostovi stanovit ředitelce mateřské školy směrné ukazatele
hospodaření příspěvkové organizace v r. 2018.
4. Uděluje starostovi obce oprávnění provádět rozpočtová opatření do výše 300.000 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 2) Stanovení ceny za svoz odpadu na rok 2018
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ponechání cen za svoz TKO pro rok 2018 v nezměněné výši na úrovni cen roku
2017.
2. Pověřuje starostu obce a předsedu finančního výboru rozborem získaných informací a
předložením variant plateb za svoz BIO nádob 240 l v roce 2018 zastupitelům do 15. 1. 2018
elektronicky.
3. Schválí definitivní podobu svážení BIO odpadu (vč. cen) na svém dalším zasedání.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 3) Stanovení ceny stočného na rok 2018
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje cenu stočného pro Kanalizaci Všestary na rok 2018 podle kalkulace předložené
provozovatelem kanalizace ve výši 39,90 Kč/m3 bez DPH.
1. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 4) Pravidla poskytování neinvestiční dotace místním sdružením
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje pro poskytování neinvestičních dotací místním sdružením a spolkům následující
pravidla:
Žadatel předloží žádost, kde uvede:
- celkový počet členů sdružení,
- z toho počet dětí a mládeže do 18 let,
- počet členů s trvalým bydlištěm v obci,
- stručný popis činnosti spolku a akcí pořádaných spolkem v obci,
- účel použití prostředků, zdůvodnění,
- stručný, minimálně předpokládaný rozpočet
- výši požadované částky.

O poskytnutém příspěvku bude vždy sepsána smlouva, jejíž přílohou bude vyúčtování nákladů.
Příjemce vždy doloží přijatou částku daňovými doklady.
2. Si vyhrazuje právo neinvestiční dotaci neposkytnout.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
K bodu 5) Kynologické cvičiště
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí požadavek Boxerklubu CZ vybudovat kynologické cvičiště na pozemku
parc. č. 556/31.
2. Pověřuje starostu obce zveřejněním záměru pronájmu pozemku par. č. 556/31.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 6) Projednání záměru výstavby na parc. č. 1114/4
Zastupitelstvo obce:
1. Bere informaci na vědomí.
2. Žádá vlastníka pozemku o konkretizaci záměru.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 7) Informace z VH DSO Ladův Kraj dne 5.12.2017
Zastupitelstvo obce:
1. Bere informaci z valné hromady Dobrovolného svazku obcí Ladův kraj na vědomí.
Bere se na vědomí.
K bodu 8) Informace z VH DSO Region Jih dne 12.12.2017
Zastupitelstvo obce:
1. Bere informaci z valné hromady Svazku obcí Region Jih na vědomí.
Bere se na vědomí.
K bodu 9) Rozpočtové opatření č. 4/2017
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 dle přílohy, tj. navýšení na straně příjmů činí
882.426,30 Kč, financování je - 1.018.621,06 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zpracoval zapisovatel: Lenka Kolofíková
Ověřovatelé:
Dana Hnyková

Helena Kubová

Starosta:
Mgr. Jaromír Jech

