Zápis č. 41 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary,
konaného ve čtvrtek 31. 5. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech
Zasedání zahájeno v 19:35 hodin
Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny, omluveni: Milan Jánský, Dana
Hnyková, Jiří Macháček, Miroslav Hofmann,
Předsedajícím 41. veřejného zasedání byl starosta obce Jaromír Jech.
Na úvod zasedání byli zvoleni:
zapisovatel: Lenka Kolofíková
ověřovatelé: Martin Vycpálek, Miloš Kuba
a návrhová komise: Helena Kubová, Jana Cibulková
o výše uvedené volbě bylo hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Část I – obecná
Následovalo schválení programu 41. zasedání Zastupitelstva obce. Připravený program jednání
41. veřejného zasedání obsahoval celkem 6 bodů. Starosta navrhl doplnit bod č. 7 (Volba
přísedící Okresního soudu Praha-východ).
Starosta se zeptal, zdali chce navržený sedmibodový program někdo další doplnit, nikdo další
neměl doplňující návrhy.
Schválený program jednání:
1) Žádost firmy Kámen Zbraslav a.s. o změnu plánu rekultivace lomu Menčice
2) Informace z VH SORJ dne 24. 4. 2018
3) Účetní závěrka MŠ Slunečnice Všestary
4) Účetní závěrka obce Všestary
5) Závěrečný účet obce Všestary
6) Dodatek ke smlouvě o spolupráci – cyklostezka
7) Volba přísedící Okresního soudu Praha-východ
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Program o 7 bodech 41. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.
Před začátkem zasedání starosta přítomné zastupitele a veřejnost seznámil s nejnovějšími
informacemi o začátku opravy kaple. Celá ves (obecní zeleň) je po dvou letech opět v rukách
firmy (Arborn). Pracovníka si obec zatím ponechá, jeho náplní práce je nyní hlavně čištění
chodníků, po deštích čištění škarp, tedy zejména úklid. Zeleň má teď na starosti firma, pokud
by měl kdokoliv z občanů k jejich práci nějakou připomínku či poznámku, ať se prosím obrátí
nejlépe elektronickou poštou na mail obce.
Paní zastupitelka Cibulková připomněla, že u nich v ulici (Sluneční) není posekaná mez.
Starosta odpověděl, že to probere s firmou a mělo by být v nejbližší době hotovo.
Proběhlo čištění komunikací, zejména smetení štěrku.
Monika Čermáková dosud neuhradila dlužný nájem, k dnešnímu dni je to cca 25.000 Kč.
Neplacení nájmu je důvodem pro výpověď z nájemní smlouvy. Starosta již situaci projednával
s panem zastupitelem Kubou, rád by nejdříve našel nájemce, než to začne obec opravdu tvrdě
řešit. Se slečnou Čermákovou je problém v komunikaci, není schopná se ozvat a vysvětlit v čem

je problém. Pan zastupitel Kuba doplnil, že i on se slečnu Čermákovou pokusil telefonicky
kontaktovat, také bezúspěšně.
U dotace na rozhlas čekáme na vyjadřovačky např. od ČEZu, takže až budeme mít všechny
potřebné dokumenty, mohli bychom mít rozhlas v celé vsi. Obec již dokonce obdržela jednu
nabídku, jsou tam očíslované sloupy, kde by byly ty hlásiče.
Starosta se dotázal přítomného pana Trojánka (pozn. bývalý starosta obce), zda má obec
nějakou zprávu o povodních. Pan Trojánek odpověděl, že o žádné oficiální zprávě neví. Starosta
doplnil, že dostal nějakou zprávu od hasičů, ale neví, zda to bude stačit. Obec dodá fotografie
a dále by obci mohlo pomoci, že v minulosti dostala dotaci na popovodňové škody od kraje,
takže by mělo existovat dostatek důkazů, že tu povodně byly.
Starosta mluvil panem Čermákem i s panem Tončevem (majitelé autoservisů, auta jejich
zákazníků dlouhodobě parkují na návsi), na pár dní se parkování zlepšilo, ale už je to zase
stejné, u obchodu se nedá parkovat. Starosta také mluvil s jedním konkrétním majitelem vozu
a ten mu řekl, že pokud ho obec „vyžene“ z parkoviště, tak to postaví vedle dětského hřiště
(pozn. ulice Jaroslava Baťchy, za obchodem). Takže pokud se to opravdu nezlepší, tak se na
náves dá značka parkování max. na dvě hodiny. Největší problém je to, že tu stojí auta
dlouhodobě.
Starosta zahájil diskusi v 19:40.
Pan Trojánek doplnil k rozhlasu, že je tu závazek pana Války, který se zavázal, že v obci tam,
kde je kanalizace (a on si tam položil optické kabely), zavede obecní rozhlas. Proč se s ním
třeba obec nedohodne, že by dal obci příspěvek na vybudování rozhlasu (protože když se to
vybuduje z dotace, tak on ušetří docela velké peníze). Určitě by šlo nějak zkombinovat
bezdrátovou technologii (o které se momentálně nejvíce uvažuje) s tím optickým kabelem (síť
pana Války), protože on má ty rozvody cca v 75 % obce. Starosta poděkoval panu Trojánkovi
za připomínku
Pan Baťcha se zeptal, zda plánovaná cyklostezka bude pořízena z dotace či z obecních zdrojů.
Starosta odpověděl, že pokud se bude cyklostezka dělat, tak to bude z dotace. Obec hradí
projekt, ale pokud dopadne dobře žádost o dotaci, tak je tam 90 % uznatelných nákladů z dotace
(vč. projektu), předpokládaná cena byla asi 2 mil., teď jsou to 3 mil., ale to je vše v projektových
cenách, celá stezka vyjde asi na 115 mil. Náš úsek je zatím jediný doporučený, protože náš
návrh byl přiměřený, nepřehnaný.
Pan Baťcha ještě připomněl, že již jednou říkal panu starostovi, že se tu nevede kronika, „Vy
jste mi říkal, že to dáte do toho časopisu, že by se mohl přihlásit nějaký kronikář a ujal by se
toho.“ Starosta slíbil, že to dá do časopisu, on to zatím nikdo nechtěl dělat, v dnešní době se
vede kronika jinak, nový kronikář by asi musel jít i na nějaké školení, ale to by se zařídilo,
pokud by si to někdo na sebe vzal.
Pan Baťcha položil dotaz ohledně hřbitova, bude to hotové ještě do konce května? Starosta
odpověděl, že určitě ne. Pan Baťcha se dále ptal, zda je v opravě kaple zahrnutá i fasáda.
Starosta zareagoval, že teď z hlavy to neví, ale ve finále bude kaple vypadat jako nová, buď
bude nová fasáda, nebo proběhne vyčištění a vyspravení té stávající, je v plánu udělat i ten
prostor na odpad, zpevnit tu zídku, tam se to rozpadá.
Pan Baťcha doplnil, že prostor na odpad na hřbitově je přeplněný, vždy se to vyváželo v zimě.
Starosta odpověděl, že už je to tento týden vyvezené, právě kvůli probíhajícím pracím.
Zastupitelka Cibulková se dotázala, zda už běží to úsekové měření. Starosta odpověděl, že neví,
měli by to teď zkoušet a až to budou spouštět, dají mu vědět, ale kdo dodržuje předpisy, nemá
se čeho bát, značka s omezením rychlosti na 40 km/h na začátku obce zůstane.

Diskuse byla ukončena v 19:56.
Pokračovalo se s projednáváním řádného programu zastupitelstva:
Ad 1) Žádost firmy Kámen Zbraslav o změnu plánu rekultivace lomu Menčice; předkladatel:
Jaromír Jech
Dne 16. 4. 2018 obdržela obec žádost firmy Kámen Zbraslav o vyjádření ke změně plánu sanace
a rekultivace lomu Menčice /viz. příloha/. Materiály, vč. grafického zpracování dostali
zastupitelé e-mailem dne 23. 5. 2018.
Stručně řečeno: V současné době je schválený a platný plán sanace a rekultivace, který počítá
se zatopením celého lomu vodou.
Případnou změnou by došlo k částečnému zavezení lomu (asi 1/3 plochy), vznikla by „louka“,
lom by byl zatopen za kratší dobu. V původním plánu je propočet zaplavování ca. 30 let.
Činnost lomu je již druhým rokem v útlumu, dotěžují se svahy. Prostor drtičky je používán jako
„mezideponie“ pro kamenivo dovážené z jiných provozoven – lomů společnosti. Po dobu
zatápění lomu, tzn. než by byl finální stav, by prostory současné třídicí linky sloužily stále jako
expediční místo kameniva, které by sem bylo dováženo.
Diskuse:
Starosta doplnil, že dokud nebude jáma po těžení napuštěná, oni (Kámen Zbraslav a.s.) mají za
úkol se o to starat, takže budou jistě po celou dobu využívat všechny ostatní prostory jako
deponii. Už teď se tam vozí materiál z ostatních provozoven společnosti, takže ta nákladní auta
tu budou jezdit i nadále. Již zde byla také možnost, že by se prostor po dotěžení využíval jako
výcvikový prostor pro IZS, kraj sháněl pro tyto účely vhodný pozemek, ale nakonec vybrali
jiný pozemek v jiné obci.
Pan Baťcha se k tématu dotázal, zda obec teď něco z lomu má, když už se tam netěží. Starosta
odpověděl, že z těžby obec již žádné peníze nemá, protože se netěží, materiál se jen překládá,
jediným příjmem je nájemné z pozemků.
Pan Hromada se zeptal, jak se bude po zatopení lom využívat. Jako rezervoár vody?
Starosta odpověděl, že rezervoár by to nebyl, prostě to bude jen zatopený prostor ca. 1.000.000
m3. V případě, že by se zaváželo, mohlo by být za relativně krátkou dobu zavezeno, pokud
budou mít materiál, což teď, v době kdy se hodně staví, by neměl být problém.
Starosta připomněl, že jde o velmi složité rozhodnutí, ovlivní to spoustu lidí na dalších mnoho
let, jde o to jaké to má klady a zápory.
Pan Hromada reagoval, že nezpochybnitelným kladem je to, že to bude zadržovat vodu
v krajině, když se teď všude bojuje se suchem a vysycháním krajiny vůbec.
Starosta pokračoval ve vysvětlování tím, že tím hlavním, kdo chce změnu, je paní Pěkná.
Kolem paní Pěkné se motají právníci, kteří tam mají jisté plány, a radí jí v „jejím nejlepším
zájmu“. Kdybychom se ale teď oprostili od paní Pěkné a od toho, zda na tom provozovatel lomu
vydělá nebo prodělá, musíme se ptát, co z toho bude mít naše obec. Pokud přistoupíme na
změnu plánu rekultivace, musíme si stanovit podmínky (např. že chceme i pozemky, kde je teď
deponie, nebo chceme od provozovatele lomu příspěvek na obecní rozhlas nebo tak). Musíme
se o tom pobavit a zahájit s nimi vyjednávání, nebude to ani jednoduché ani krátké. A
samozřejmě, pokud bychom změnu neschválili, pořád bude platit původní plán rekultivace.
Starosta dále doplnil, že je rád, že je diskusi přítomen pan Trojánek, protože nám k tomu určitě
řekne něco víc, co třeba ani starosta sám neví. Na úřadě byl za firmu Kámen Zbraslav věc
prodiskutovat pan Novotný, který říkal, že o tuto lokalitu je velký zájem, takže pro ně není
problém celý prostor prodat firmě nebo člověku tak, jak stojí a leží i s tím, že nový majitel bude
mít povinnost udělat rekultivaci. Kámen Zbraslav už teď má zájemce. Nemohou konat proti
tomu, co bylo už jednou schváleno, na to jsou zákony. Ale podívejme se, jak dopadly některé

jiné obce, např. v jedné byla firma na likvidaci nebezpečného odpadu. Odpady měly likvidovat
ve svém areálu, reálně ale odpady jen naváželi a nijak dál nelikvidovali. Když pak byly
pozemky plné, nechali firmu zkrachovat a obec teď bude na své náklady provádět sanace
v řádech milionů korun. Kámen Zbraslav starosta považuje za solidního partnera, který drží
slovo a dá se s ním rozumně jednat, ale …
Pan Hromada dodal, že ať už by se tam navezlo cokoliv, ta voda už bude znehodnocená.
Pan Trojánek připomněl, že nejde jen o znehodnocení vody hlínou, ale jde o to, že už kolem
roku 1990 se do lomové jámy navážel nějaký materiál a byly v něm objeveny třeba i olejové
filtry, to bylo ještě pod firmou Terobet nebo jejím předchůdcem. Ten návrh (pozn. plán
rekultivace schválený již dříve zastupitelstvem obce), co je dole (v kanceláři) je velmi dobře
propracovaný na rozdíl od toho, který tu teď máme před sebou. Na tomto je vidět, že je šitý
horkou jehlou, velmi narychlo, nejsou zde např. ani žádné kubatury, tj. kolik kubických metrů
by se mělo do jámy navézt a on osobně nevěří, že se bude jednat o 200.000 m3, uvědomme si,
že ten prostor se vytěžoval již od 70. let, každý rok se vytěžilo tak 20 – 25 tis. m3, tak si lze
jednoduše spočítat, že 200.000 m3 je hodně podhodnocené. V návrhu dle něj chybí třeba i
parcelní čísla pozemků, protože podle obrázku to rozhodně nejsou jen pozemky paní Pěkné.
Pan Trojánek je přesvědčen o tom, že to není 200.000 m3, to je hodně málo oproti tomu
prostoru.
Pan Trojánek dále pokračoval s tím, že „jsou tam (pozn. myšleno v jámě) přítoky spodní vody,
teče tam také povrchová voda, to oni pořád musí odčerpávat, v původním plánu bylo
odhadováno, že pokud se využijí jen ty přítoky, které tam přirozeně jsou, bude trvat zatopení
těžebního prostoru cca 30 – 35 let, v dnešní velmi suché době tak ani nic moc nepřitéká. Když
si přečtete plán povolení těžby, tak je v něm určitě zapsáno (obec si to tehdy dávala jako
podmínku, bylo to i v zastupitelstvu), že mělo být rekultivováno průběžně v místech, kde se už
netěží a měl být zrekultivován i prostor výsypky.“
Pan Hromada se dotázal, co na to říká obec Klokočná. Starosta reagoval, že pro Klokočnou by
se nic měnit nemělo.
Pan Trojánek nad mapou připomněl, že „tyto pozemky jsou v katastrálním území Klokočná, to
nemůžou technicky sesvahovat, to prostě nejde“.
Starosta připomněl, že tu nejme proto, abychom řešili, co je technicky možné a co není, jsme
tu proto, abychom se dohodli, jestli plán rekultivace změnit a případně proč to změnit, co se
stane, když tam místo vody bude navážka, co se změní pro obec a budoucí generace?
Pan Hromada se zeptal, jak bude případně obec ověřovat, co se tam bude navážet a odkud bude
materiál pocházet?
Pan zastupitel Vycpálek na tento dotaz reagoval s tím, že to už by ale měla být starost Kámenu
Zbraslav, aby si pohlídali materiál i jeho zdroj.
Starosta zareagoval, že pokud by nehrozilo nebezpečí, že celý prostor prodají někomu, kdo na
tom bude chtít jen vydělat a bude mu v zásadě jedno, jaké by to mohlo mít případně následky,
tak by řekl, ať si to zatopí vodou, to už se jednou schválilo a tehdy s tím i ta firma musela
souhlasit, tak proč něco měnit. Ale pořád je tu prostě ta možnost, že celou tu věc prodejem
pozemků „přehrají“ na někoho jiného a my se pak budeme jen divit.
Pan Trojánek na to reagoval věcnou poznámkou, že obec je tu ještě v relativně dobrém
postavení, neboť pozemky na vjezdu do těžebního prostoru jsou obecní (firma je má jen
pronajaté), v momentě, kdy vyprší nájemní smlouva, nikdo se k zadním pozemkům nedostane,
aniž by přejel přes obecní pozemky. Podle něj by měla obec ale řešit i to, co se bude dít
v prostoru úpravny, jak dlouho se tam bude skládkovat materiál a zda se i tento prostor bude
řešit v rámci této rekultivace.
Starosta: „ Pokud bychom řekli, ano, nejsme vysloveně proti novému plánu, tak bychom se
měli zamyslet a zkusit se domluvit na určitých podmínkách. A dát si tvrdé podmínky, jako
třeba: bude to trvat tak a tak dlouho, budou tam takové a takové záruky, třeba bude složená jistá

částka jako bankovní jistota, pokud by se třeba objevil v naváženém materiálu nevhodný odpad
a tak, protože to je prostě jejich odpovědnost, aby si toto ohlídali.“
Pan Trojánek poznamenal, že pokud se už teď uvažuje o tom, že se to bude zavážet, musí se
hlavně přemýšlet o zdroji, odkud se ten materiál na zavážení vezme.
Starosta odpověděl, že i to bylo součástí jednání s panem Novotným, zástupcem provozovatele
lomu. Ten mluvil jako o možném zdroji např. stavbu pražského okruhu, která by měla jít u
Kolovrat do země, takže by měli mít přebytek vhodného materiálu. Pokud by to mělo být
z nějaké takové stavby, nemělo by to ničemu ublížit. Pokud jim obec tu změnu umožní, tak by
z toho také měla něco mít. Třeba, že by nám platili za množství uloženého materiálu stejně,
jako platili za kubíky, které těžili. Nejsou to takové peníze, aby na tom obec zbohatla, ale určitě
by to obci pomohlo.
Zastupitelka Kubová se zeptala, zda ještě probíhá těžba a zda tedy stále platí za vytěžený
materiál.
Starosta odpověděl, že teď už ne, teď je situace taková, že oni to přivezou z jiných svých
provozoven, zde to složí a pak to přeprodávají dál.
Pan Hromada navrhl, že kdyby se tedy pak stanovovaly firmě nějaké podmínky, nebylo by
vůbec od věci dát do podmínek, aby nám vyčistili menčický rybník a aby udělali opěrnou zeď,
protože ta mez tam jde dolů. Když by se udělal rozbor bahna ze dna rybníka a nebylo to toxické,
tak by se mohl třeba i uložit do té jámy.
Starosta odpověděl, že dle jeho názoru by zrovna uložení odpadu (bahna z rybníka) bylo proti
našemu vlastnímu tvrzení, že tam odpad nechceme. Dále se dotázal pana Trojánka, zda si myslí,
že je zavážení úplný nesmysl.
Pan Trojánek zareagoval, že nesmysl to dle jeho názoru není, ale obec by mohla dosáhnout
toho, že bude jasné, jak dlouho se budou výrobky v lomu přeprodávat a kdy tam bude louka,
jak bylo v původním plánu. Ta by se mohla třeba převést na obec, třeba by se dalo vymyslet
něco společného, zadarmo jistě obci ten pozemek nedají, budou se snažit i ten pozemek úpravny
zpeněžit (prodat).
Starosta: „To je jasné, je to velmi lukrativní pozemek.“
Pan Trojánek pokračoval, že tedy obec může mít částku z uložených kubíku nebo tun.
Samozřejmě by se do jednání musel zainteresovat i odbor ochrany životního prostředí. A jak
už řekl dříve, je nutné nejdříve najít zdroj materiálu pro zavážku, který by byl dostatečný, aby
se to zaváželo třeba dva roky a ne že se to potáhne 10 let.
Starosta souhlasil, že je samozřejmé, že by se to muselo pořádně ohlídat, obec je jen jeden
z článků – bude do toho mít co říci i odbor životního prostředí, kraj atd. Navrhl, aby se
zastupitelé sešli, sepsali podmínky na papír, aby se mohlo začít vyjednávání nad konkrétními
body, protože každopádně to nebude dohodnuté za jednu schůzku.
Pan Trojánek navrhl, aby obec po provozovateli lomu požadovala třeba i vytvoření
harmonogramu prací, aby se vědělo, co bude hotové za rok, co za dva atp.
Starosta reagoval, že to je velmi dobrá připomínka, a že určitě i firma sama bude chtít, aby se
pokračovalo rychle.
Na závěr diskuse starosta navrhl na tomto zastupitelstvu nezamítnout možnost změny, svolat
pracovní schůzku zastupitelů a vyžádat si od firmy Kámen Zbraslav harmonogram sanace a
rekultivace dle změněného plánu.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 2) Informace z VH SORJ dne 24. 4. 2018; předkladatel: Jaromír Jech
Ústní informace z valné hromady SO Region Jih konané 24. 4. 2018.
Bude se stavět nový vodojem Bartošky – rozšíření vodojemu. Výběrové řízení vyhrála Energie
stavební a báňská.
Odkoupení podílu společnosti Energie stavební a báňská.

Uplynutí funkčního období členů dozorčí rady.
Příprava napojení na Všestary (vodovod Všestary - Tehov).
Plán financování a obnovy vodovodu – dokončen.
Nová verze stanov.
Komplikace při společném výběrovém řízení několika obcí Regionu Jih na odvoz odpadu.
Bere se na vědomí.
Ad 3) Účetní závěrka MŠ Slunečnice Všestary; předkladatel: Jaromír Jech
Z předloženého Výkazu zisku a ztráty vyplývá, že MŠ Všestary hospodařila v roce 2017 se
ziskem ve výši 6.252,32 Kč.
Ředitelka požádala zastupitelstvo obce o převod zisku do rezervního fondu. Zisk byl vytvořen
nevyčerpáním některých položek rozpočtu.
Předkladatel navrhuje účetní závěrku schválit a uvedený zisk převést do rezervního fondu.
Jedná-li se o schvalování závěrky a převodu zisku, je nutné jmenovité uvedení, jak jednotliví
zastupitelé hlasovali.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Jmenovité hlasování
Pro: Cibulková, Jech, Kubová, Kuba, Vycpálek
Proti: Zdržel se: Ad 4) Účetní závěrka obce Všestary; předkladatel: Jaromír Jech
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno podle § 84 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) schvalovat účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni.
Organizaci schvalování účetní závěrky stanoví vyhl. č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Účetní závěrka má být
schválena nejpozději do šesti měsíců ode dne, ke kterému se účetní závěrka sestavuje.
K projednání účetní závěrky jsou zastupitelstvu obce předloženy Výkaz zisku a ztráty za rok
2017.
Předkladatel navrhuje účetní závěrku schválit.
Jedná-li se o schvalování závěrky a převodu zisku, je nutné jmenovité uvedení, jak jednotliví
zastupitelé hlasovali.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Jmenovité hlasování
Pro: Cibulková, Jech, Kuba, Kubová, Vycpálek
Proti: Zdržel se: Ad 5) Závěrečný účet obce Všestary, předkladatel: Jaromír Jech
V souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
a dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů, je ve výlučné pravomoci zastupitelstva obce schvalovat závěrečný účet
obce. Závěrečný účet obce obsahuje: rozvahu, výkaz zisku a ztrát, zprávu auditora o výsledku

přezkoumání hospodaření, inventarizační zápis, výsledky hospodaření, finanční vypořádání
účelových dotací za rok 2017 a hospodaření příspěvkových organizací.
Obec Všestary zadala přezkoumání hospodaření za rok 2017 Středočeskému kraji, odboru
kontroly, který provedl 2. 3. 2017 přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem č. 420/2004
Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Ve zprávě auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 je uvedeno, že při
přezkoumání hospodaření obce Všestary nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Závěrečný účet obce za rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce obce v termínu 15. 5. - 31. 5.
2018.
Předkladatel doporučuje schválit Závěrečný účet obce Všestary za rok 2017 bez výhrad.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Jmenovité hlasování
Pro: Jech, Cibulková, Kubová, Kuba, Vycpálek
Proti: Zdržel se: Ad 6) Dodatek ke smlouvě o spolupráci - cyklostezka; předkladatel: Jaromír Jech
V rámci realizace projektu „Cyklostezky Do Prahy na kole úsek Kolovraty – Mnichovice“
podepsaly zúčastněné obce 14. 12. 2015 Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů č.
661/2015/OS, která se týká společného postupu při projektování a budování díla Cyklostezka
do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty. V průběhu příprav akce došlo k posunům
termínů.
Předkládaným dodatkem se mění termín, od kterého se odvíjí plnění závazků, tj. předpoklad
získání/nezískání dotace byl do 31. 12. 2017, tento termín se posouvá na 30. 6. 2019.
Dodatek k prostudování obdrželi zastupitelé e-mailem dne 23. 5. 2018.
Předkladatel navrhuje schválit dodatek dle přílohy.
Diskuse:
Doplňující informace ze strany starosty: jde o to, že kdybychom tu dotaci nakonec nezískali,
tak jsme „vyhodili“ peníze za projekt, ale pak by stálo za zvážení, zda neudělat tu cestu tady
přes obec.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad7) Volba přísedící Okresního soudu Praha-východ
Dne 31. 5. 2018 se na obec obrátila Mgr. Jana Stejskalová, pověřená výkonem funkce
předsedkyně Okresního soudu pro Prahu – východ s žádostí o zvolení paní Evy Nešutové, nar.
23. 2. 1960, bytem Sluneční 115, Všestary do funkce přísedící Okresního soudu pro Prahu –
východ.
Paní Nešutová vykonávala funkci v období 2014 – 2018, byla Mgr. Stejskalovou navržena a
odsouhlasena i pro další období, tj. 2018 – 2022 a se svou kandidaturou souhlasí. Celé viz.
příloha – dopis ze dne 31. 5. 2018.
Mgr. Stejskalová předkladateli volala dnes, tj. 31. 5. odpoledne, s prosbou, zda by mohl volbu
přísedící zařadit na jednání zastupitelstva co nejdříve, protože paní Nešutové vypršel mandát
dne 29. 5. 2018. Zároveň sdělila, že paní Nešutová pracuje aktivně a s výkonem její funkce jsou
velmi spokojeni.
Předkladatel navrhuje žádosti vyhovět a paní Nešutovou do navrhované funkce zvolit.

o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Zasedání bylo ukončeno ve 21:15 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Žádost vč. textové a grafické části „Plán sanace a rekultivace kamenolomu Všestary“ z
listopadu 2017 (bod 1)
2) Zápis z VH SORJ dne 24. 4. 2018 (bod 2)
3) Výkaz zisku a ztráty (bod 4)
4) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce (bod 5)
5) Závěrečný účet 2017 (bod 5)
6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů Cyklostezka do Prahy na kole
– úsek Mnichovice – Kolovraty. (bod 6)
Zapisovatel: Lenka Kolofíková
Ověřovatelé:
Martin Vycpálek
Miloš Kuba

Starosta:
Mgr. Jaromír Jech

Mgr.
Jaromír
Jech

Digitálně podepsal
Mgr. Jaromír Jech
Datum: 2018.06.24
15:16:45 +02'00'

Zápis č. 41 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary
konaného ve čtvrtek 31. 5. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech
Část II. – přijatá usnesení
K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:
K bodu 1) Žádost firmy Kámen Zbraslav o změnu plánu rekultivace lomu Menčice
Zastupitelstvo obce:
Var. A
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.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 2) Informace z VH SORJ dne 24. 4. 2018
Zastupitelstvo obce:
1) Bere informaci z valné hromady Svazku obcí Region Jih na vědomí.
Bere se na vědomí.
K bodu 3) Účetní závěrka MŠ Slunečnice Všestary
Zastupitelstvo obce:
1) Schvaluje účetní závěrku MŠ Slunečnice Všestary za rok 2017 se ziskem 6.252,32 Kč.
2) Souhlasí s převodem zisku ve výši 6.252,32 Kč do rezervního fondu MŠ Všestary.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Jmenovité hlasování
Pro: Jech, Cibuková, Kubová, Kuba, Vycpálek
Proti: --Zdržel se: --K bodu 4) Účetní závěrka obce Všestary
Zastupitelstvo obce:
1) Schvaluje dle § 6 vyhlášky č. 220/2013 Sb. účetní závěrku Obce Všestary za rok 2017,
neboť na základě předložených dokladů bylo zjištěno, že poskytuje dle § 4 v rozsahu
posuzovaných skutečností věrný a poctivý obraz účetní a finanční situace.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Jmenovité hlasování
Pro: Jech, Cibulková, Kubová, Vycpálek, Kuba
Proti: --Zdržel se: --K bodu 5) Závěrečný účet obce Všestary
Zastupitelstvo obce:

1) Projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 společně se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Všestary za rok 2017 vypracovanou Krajským úřadem
Středočeského kraje, odborem kontroly dne 2. 3. 2017.
2) Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce
Všestary za rok 2017 bez výhrad.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Jmenovité hlasování
Pro: Jech, Vycpálek, Cibulková, Kuba, Kubová
Proti: --Zdržel se: --K bodu 6) Dodatek ke smlouvě o spolupráci - cyklostezka
Zastupitelstvo obce:
1) Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů č. 661/2015/OS ze
dne 14. 12. 2015 v rámci akce Cyklostezka do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty
v předkládaném znění a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 7) Volba přísedící Okresního soudu Praha-východ
Zastupitelstvo obce:
1) Volí paní Evu Nešutovou, nar. 23. 2. 1960, bytem Sluneční 115, Všestary do funkce přísedící
Okresního soudu pro Prahu – východ na období 2018 – 2022.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zpracoval zapisovatel: Lenka Kolofíková
Ověřovatelé:
Martin Vycpálek

Miloš Kuba

Starosta:
Mgr. Jaromír Jech

Mgr.
Jaromír
Jech

Digitálně
podepsal Mgr.
Jaromír Jech
Datum: 2018.06.24
15:17:23 +02'00'

