Zápis č. 44 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary,
konaného ve čtvrtek 20. 9. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech
Zasedání zahájeno v 19:37 hodin
Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny, omluveni: Jana Cibulková, Miroslav
Hofman, Milan Jánský
Předsedajícím 44. veřejného zasedání byl starosta obce Jaromír Jech.
Na úvod zasedání byli zvoleni:
zapisovatel: Lenka Kolofíková
ověřovatelé: Dana Hnyková, Miloš Kuba
a návrhová komise: Martin Vycpálek, Jiří Macháček
o výše uvedené volbě bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Část I – obecná
Následovalo schválení programu 44. zasedání Zastupitelstva obce. Připravený program
jednání 44. veřejného zasedání obsahoval celkem 2 body.
Starosta se zeptal, zdali chce navržený dvoubodový program někdo doplnit, nikdo neměl
doplňující návrhy.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schválený program jednání:
1) Rozpočtové opatření
2) Informace z VH SORJ dne 18. 9. 2018
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Program o 2 bodech 44. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.
Před začátkem zasedání starosta přítomné zastupitele a veřejnost seznámil s nejnovějšími
informacemi o dění v obci.
Od 17. 9. má obec podepsanou Dohodu o provedení práce s p. Skuplíkem, který si odpracoval
veřejně prospěšné práce na hřišti. Obec byla požádána, zda by bylo možné ho tady u nás
zapojit do pracovního procesu. Vzhledem k dobrým dosavadním zkušenostem nebyl důvod
této žádosti nevyhovět. P. Skuplík Bude mít na starosti např. úklidy chodníků, čištění svodnic
v Menčicích atd.
Paní zastupitelka Kubová požádala, zda by mohl v pátek trochu uklidit na hřbitově před
slavností. Starosta odpověděl, že na to se podívat může. Úpravu zeleně včetně té na hřbitově
má teď zadanou pan Havlíček – např. túje na hřbitově budou zřejmě poraženy.
Pan zastupitel Kuba doplnil ještě dotaz, jak je to teď na hřbitově s vodou? Starosta
odpověděl, že voda není. Hasiči do studně vodu dováželi, ale nemá to dlouhodobý efekt.
V současné době se jedná i o možnosti dát na hřbitov tank na vodu (asi 1m3). Ale zatím musí
občané počítat s tím, že voda na hřbitově není.
Pan zastupitel Kuba pokračoval otázkou ohledně odpadu na hřbitově. Jak se tam bude odpad
ukládat a likvidovat? Starosta reagoval, že se dají na hřbitov 240 l popelnice, zaplatí se na ně
známky, objedná se TS Benešov a dostanou klíček od vrat. Dále se umístí do nově vzniklého
prostoru jedna žlutá popelnice na plasty. To se musí objednat Marius Pedersen. A ještě by
bylo vhodné dát tam dvě hnědé popelnice na Bio odpad (ty by mohl odvážet průběžně p.

Skuplík do velkého kontejneru). Když se to bude vyvážet každý týden, budou tam stačit dvě
černé popelnice (směsný odpad).
Ohledně situace v lomu, která se projednávala na předchozích zastupitelstvech, se zatím dále
nijak ve vyjednáváních nepokročilo. Firma Kámen Zbraslav na poslední dopis nereagovala.
Nevíme, na co čekají.
Co se týče bistra v Menčicích, zde se to má tak, že nájemce paní Monika Čermáková již
uhradila dlužné nájemné za čtyři měsíce.
Od 1. 11. bude volný obecní byt. Poté musíme prověřit, jaký je vlastně stav bytu a případně
vyvěsit záměr pronájmu
Dnes byly dokončeny prostřiky komunikací v Menčicích. Udělali téměř všechny domluvené
ulice, ale krátce před dokončením prací se jim rozbil stroj. Není tedy hotovo asi 30 m v ulici
souběžné s Říčanskou, neprojeli část ulice Klikatá a na Vávrově II (ale to bylo z důvodu, že
stroj nemohl projet úzkou ulicí). Je hotová ulice Krátká, Na Horkách a od lomu v Menčicích.
Za rok se udělají další opravy, udělá se pořádně křižovatka do Údolí raků a uvidíme, zda
udělat znovu prostřik nebo objednat tzv. turbo, které by opravilo pouze díry. V pondělí byly
zametené komunikace ve Všestarech (zapomněli ale na Vilovou).
Oprava kaple je hotová, stálo to 1.630 tisíc korun, z dotace jsme na akci dostali 630 tis. korun.
Blíží se volby do obecního zastupitelstva, které budou tentokrát spojené s volbami do Senátu.
Pokud některý z kandidátů do Senátu nezíská více než 50% hlasů v prvním kole, bude ještě o
týden později druhé kolo senátních voleb (12. a 13. 10.).
K 20. 9. bylo v rámci úsekového měření u nás zjištěno 163 překročení do 20 km/h a 3
překročení rychlosti o 20 a více kilometrů v hodině. Celkově toto opatření evidentně splnilo
svůj účel, doprava v obci se zklidnila.
Starosta zahájil diskusi v 20:00.
Pan Baťcha se zeptal, co tady dělala ta spousta velkých aut. Souviselo to s opravami těch
silnic, jak jste teď říkal? Starosta odpověděl, že ano. Pan Baťcha ještě doplnil otázku, proč se
o tom nevědělo předem, že to proběhne? Starosta reagoval, že to věděli občané tam, kde se ty
cesty dělaly. Zároveň byla informace na obecním webu.
Pan Baťcha připomněl k tématu blížících se voleb, že zatím nikde neviděl vyvěšenou žádnou
kandidátku, program a zda by tedy volební „strany“ mohly říct svůj program. Na to starosta
reagoval, že takové věci by se asi úplně neměly řešit během zasedání zastupitelstva obce, a že
se jistě občané vše dozvědí, až kandidáti zveřejní své programy.
Paní zastupitelka Kubová připomněla, že by se mělo zařídit očkování psů jako každý rok.
Starosta slíbil, že poptá veterináře.
Pan zastupitel Kuba se zeptal, jak to dopadlo s policejním vyšetřováním zcizených laviček
z lesa. Starosta odpověděl, že v předchozím týdnu byl kontaktování vyšetřujícím policistou,
který mu sdělil, že šetření stále probíhá, dotazují se, kamerové záznamy z úsekového měření
prý nepomohly. Na dotaz pana zastupitele Kuby, zda může obec požádat o vydání
kamerových záznamů z radarů, odpověděl, že se zeptá, zda je toto možné. Pan Kuba ještě
informoval všechny přítomné, že lavička už je v lese nová, p. Vašátko ji udělal.
Pan zastupitel Kuba se dále zeptal, zda by se mohl dát na obecní web odkaz na jejich webové
stránky (myšleno stránky skupiny kandidátů vedených p. Kubou). Starosta odpověděl, že to
nejde.
Pan zastupitel Kuba ještě poznamenal, že koukal, že se prodala hasičská Avia. Starosta
odpověděl, že ano, prodala se za 6.800 korun.
Pan zastupitel Kuba se dále zeptal na situaci s autobusovou dopravou. Starosta odpověděl, že
je rád, že se autobus posunul a jezdí teď v rozumnějším čase, hrozilo, že by ranní autobus do
školy jezdil v 7:46, nyní jezdí v 7:37, takže děti teď dobře stíhají začátek školy. Jen dám
připomínku na Arrivu, aby řidiči opravdu jezdili včas. Časy kvůli nám už nezmění, protože

mají všude návaznosti. Odpoledne jezdí autobus v jednu (pro mladší školáky, kteří končí
v poledne) a v půl třetí (pro ty co končí o půl druhé, mají možnost být v družině). V systému
tak komplikovaném jako je autobusová doprava nejde jen tak lehce přidat jeden spoj (např.
tak, aby děti mohli jet ve dvě hodiny a nemusely čekat do tří) nebo změnit čas. Lépe už to
momentálně vyřešit nejde. Ono to není vidět a plně chápu člověka, který se v tom
nepohybuje, že nechápe, jak je to složitý systém.
Pan zastupitel Kuba položil další otázku ohledně situace na obecním pozemku pronajatém za
účelem vybudování cvičiště. Jak tam pokračují? Starosta odpověděl, že je pravda, že práce se
tam na nějakou dobu zastavily, pán, který to celé organizoval, měl velmi těžkou dopravní
nehodu, byl zraněn. Teď už ale práce zase pomalu pokračují, nedávno pozemek kompletně
oplotili.
Diskuse byla ukončena v 20:18.
Pokračovalo se s projednáváním řádného programu zastupitelstva:
Ad 1) Rozpočtová opatření č. 1 – 9/2018; předkladatel: Mgr. Jaromír Jech
Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2018 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 a na základě pravomoci starosty provádět rozpočtová opatření do výše 300.000 Kč
(usnesení ZO čj. Z37/1 ze dne 14. 12. 2017), teoreticky níže okomentovaná RO ZO
schvalovat nemusí.
RO 1 reagovalo na běžné požadavky vyplývající z finančních toků, resp. požadavky
plnění/čerpání rozpočtu obce k 29. 6. 2018. RO č. 2 reaguje na náklady spojené s údržbou
kanalizace (vykuřování, kamerové zkoušky), tj. navýšení výdajů o 300.000 Kč. RO č. 3. – 6
navyšují výdaje spojené s rekonstrukcí kaple (v součtu o 1,2 mil Kč), tato nebyla v rozpočtu
obce obsažena. RO č. 7 reaguje na běžné finanční požadavky na straně příjmů i výdajů, RO č.
8 opět souvisí s opravou/údržbou kanalizačního řadu a RO č. 9 navyšuje výdaje „dary
obyvatelstvu“, jak bylo uloženo starostovi usnesením ZO čj. Z42/5 ze dne 21. 6. 2018, a
výdaje za občerstvení (zájezd), veřejné osvětlení a služby na úřadě.
Současně předkladatel informuje, že následně bude vyvěšen návrh RO č. 10/2018, kterým
budou naopak navýšeny příjmy – dotace na rekonstrukci kaple – a to o 630.806 Kč.
Předkladatel navrhuje rozpočtová opatření č. 1 – 9/2018 schválit.
Diskuse:
Pan Baťcha se zeptal, kolik stála celkově kaple. Starosta odpověděl, že celková cena byla
1.630.00, z dotace bude 630.000, ještě určitou částku dá farnost Říčany (na výmalbu), farníci
pak budou platit sbor a občerstvení (na slavnosti), to bude v řádech tisíců. Dotace na tyhle
památky byla vypsaná tak, že dotace se počítala max. z milionu korun, a dělat to jen za milion
by nemělo smysl. Kdyby se bývala udělala jen část oprav, nikdy by to takto nevyniklo. Teď je
to udělané pořádně a také krásně. K tomu byla možnost té dotace, takže obec získala
maximum.
Pan zastupitel Kuba se zeptal, zda se budou také opravovat ty zdi. Starosta odpověděl, že
budou dělat pískování, ale pokud se to nepovede úplně vyčistit, tak se zjedná jiná firma,
odborníci na opravy škod po sprejerech.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Ad 2) Informace z VH SO Region Jih dne 18. 9. 2018; předkladatel: Mgr. Jaromír Jech
Ústní informace z valné hromady SO Region Jih konané 18. 9. 2018.
Proběhne rozšíření řadu v Kunicích, vyhrála to Energie stavební a báňská, smlouva je
podepsaná včetně harmonogramu, plnění je až do srpna 2020. Pokud by to stavěli tři roky, je
to pro svazek lepší. Doplňují se drobné úpravy projektu, de facto se to Všestar netýká, je to
posílení kapacity.
Další bod bylo napojení Tehova. Obcí byla vybrána trasa, kudy povede přípojka (z návsi
nahoru ulicemi Do Hůry a K Lesu). Nahoře na „palouku na Hůře“ na katastru Tehova vznikne
zemní vodojem o velké kapacitě s rezervou, takže by následně nemělo ani u nás docházet
k poklesu tlaku vody.
Odstávka vody neproběhla.
Odkup podílu společnosti Energie stavební a báňská se dále projednává a vyjednává.
Diskuse:
Paní zastupitelka Hnyková se zeptala, kdy by se to mělo začít dělat do té Hůry, kdyby to
všechno klaplo? Starosta odpověděl, že to bude na dlouho, kdyby byl projekt v listopadu, pak
poběží výběrové řízení minimálně půl roku, příští rok touto dobou by mohl být znám
zhotovitel stavby. Takže se dá předpokládat, že realizace proběhne v letech 2019-2020.
Paní zastupitelka Hnyková doplnila, že se ptala hlavně z důvodu záruky na zámkovou dlažbu
po výstavbě kanalizace. Starosta reagoval, že záruka končí 2020, až se bude dělat vodovod,
můžeme si jako obec dát podmínku, aby po skončení prací přeložili celou zámkovou dlažbu.
Paní zastupitelka Hnyková připomněla, že už teď je zámková dlažba v některých místech
docela hodně propadlá, kdo to nezná, škrtá autem. Starosta odpověděl, že se na to může
podívat s Metrostavem, ale opravují se průběžně ta místa, kde je to už nebezpečné, je třeba,
aby to dlouho sedalo, podívejme se třeba na Strančice, jak tam dlouho čekají, než se to
definitivně zaasfaltuje. Není záměrem obce nereklamovat, ale vyreklamovat povrchy, až
budou co nejvíce „usazené“, aby ty reklamace a opravy měly smysl a už se to znovu nemuselo
předělávat.
Bere se na vědomí.
Před ukončení zasedání zastupitelstva obce položil ještě dotaz pan Baťcha: Ty hromady, co
jsou u hřbitova na parkovišti, zmizí? Starosta odpověděl, že ty hromady jsou obecní, pan
Češpivo tam má jen ten malý kousek, recyklát je obce. Vše bude uklizeno do 27. 9.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:40 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Zápis z VH SORJ 18. 9. 2018 (bod č. 2)
Zapisovatel: Lenka Kolofíková
Ověřovatelé:
Dana Hnyková

Miloš Kuba

Starosta:
Mgr. Jaromír Jech

Zápis č. 44 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary
konaného ve čtvrtek 20. 9. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech
Část II. – přijatá usnesení
K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:
K bodu 1) Stanovení veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje již provedená rozpočtová opatření č. 1 – 9/2018 dle přílohy.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 2) Informace z VH SO Region Jih dne 18. 9. 2018
Zastupitelstvo obce:
1) Bere informaci z valné hromady Svazku obcí Region Jih na vědomí.
Bere se na vědomí.
Zpracoval zapisovatel: Lenka Kolofíková
Ověřovatelé:
Dana Hnyková

Miloš Kuba

Starosta:
Mgr. Jaromír Jech

