Zápis č. 21 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary,
konaného ve čtvrtek 24. 09. 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech
Zasedání bylo zahájeno v 19:35 hodin
Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny, omluveni: Hnyková, Jánský, Javůrek,
Vycpálek
Předsedajícím 21. veřejného zasedání byl starosta obce Jaromír Jech.
Na úvod zasedání byli zvoleni:
zapisovatel: Lenka Kolofíková
ověřovatelé: Miroslav Hofman, Jiří Šafránek
a návrhová komise: Miloš Kuba, Jiří Macháček
o výše uvedené volbě bylo hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Část I – obecná
Následovalo schválení programu 21. zasedání Zastupitelstva obce. Připravený program
jednání 21. veřejného zasedání obsahoval celkem 3 body.
Nikdo neměl návrhy k doplnění.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schválený program jednání:
1) Souhlas s převzetím pozemků p. č. 280/39; 280/40 a 280/13 v k. ú. Všestary u Říčan do
majetku obce
2) Zrušení OZV č. 4/2005 – Řádu veřejného pohřebiště
3) Rozpočtové opatření č. 7/2020
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Program o 3 bodech 21. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.
Na začátek starosta informoval o dění v obci. Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce,
kdy nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
V rybníčku byl instalován provzdušňovač. Voda vypadá dobře, ale už je také chladněji, tak se
spíše uvidí příští rok v tom teplém počasí.
Proběhly prořezy stromů v Menčicích a u dětského hřiště. Na některých stromech byly dány
vazby. Kácení jasanu u železářství se zřejmě kvůli počasí zítra neuskuteční. Bude provedeno,
jakmile počasí dovolí.
Byla podepsána smlouva na územní plán. Máme zadání, které se zaměřuje na vyřešení
přiměřeného rozvoje obce s důrazem na rozmístění budov občanské vybavenosti.
Byla podepsána smlouva o dílo na víceúčelové hřiště za fotbalovým hřištěm.
Hledá se firma na zeleň. Momentálně dobře funguje pan Kopřiva. Má zájem i o zimní údržbu
chodníků (to, co nedělá pan Hůrka).
Místostarosta dodal, že fotbalisti dostali dotaci na opravu kabin, v pondělí odpoledne bude
otevírání obálek nabídek. Bude se dělat oprava kontejnerového stání v Menčicích a stání pro
biokontejner za plecháčem.
Starosta informoval, že dnes pan Hejda opravoval světla, bude provedena instalace
elektrokiosku u hřbitova.
Místostarosta Hofman doplnil, že pan Hejda funguje velice dobře. Včera večer byl nahlášen
problém se světlem, dnes by již mělo být opraveno. Proběhlo značení na cyklostezce –

výstražné značky pro cyklisty, výjezd z návsi je pro auta uzavřen, je průjezdný jen pro
cyklisty. Je objednané i výstražné značení na ulici Strančická, firma teď je velmi vytížená.
Starosta dodal, že probíhá pasportizace veřejného osvětlení. Je tu možnost dotace na obnovu
veřejného osvětlení v obci. Uvidíme, zda se o dotaci bude nebo nebude žádat. Nepřidávaly by
se lampy ve velkém, spíše by to byla výměna svítidel. Máme asi 90 světel, cena je cca 11 tisíc
na světlo. Cena se dostane někde k milionu. Dotace je 50 %. Cílem té firmy je svítit co
nejméně, ekologicky. Firma spolupracuje i s astronomickým ústavem. U osvětlení lze nastavit
intenzitu osvětlení, barvu světla atd. Tato firma to dělá pořádně, zjišťují, jak lampy svítí, kam
svítí atd.
Místostarosta Hofman informoval, že končí záruční doba na kanalizaci, takže provozovatel
kanalizace kontroluje veškerou technologii, šachty. Jsou zmapovaná propadlá místa, uhnuté
poklopy atd. a bude se teď uplatňovat reklamace.
Zastupitel Macháček se dotázal, co bude s vodovodem na Tehov? Starosta reagoval, že
projektují. Je to na dlouho.
Zastupitel Kuba se zeptal, co pan Válka a rozhlas? Starosta odpověděl s tím, že co si řekli, tak
má. Dotahují to s panem Hejdou. Je to pospojované, chybí už jen ovládací pult na úřadě.
Pan Baťcha připomněl, že na tom hřbitově ta pumpa, když se zaleje, tak snad funguje, ale
jinak nic moc. Místostarosta Hofman reagoval, že je tam problém s těsněním, to se sice
vyměnilo, ale ty objímky jsou špatné, pořád je tam nějaká netěsnost. Je domluvené, že se tam
dá nová pumpa. Ale fungují dobře hasiči, je tam doplňována nádrž.
Pan Baťcha ještě připomněl, že u těch kontejnerů je nálet a trhá to tam zámkovou dlažbu.
Starosta poděkoval za informaci a řekl, že to probere s panem Kopřivou.
Diskuse byla ukončena v 19:46
Pokračovalo se s projednáváním řádného programu zastupitelstva:
Ad 1) Souhlas s převzetím pozemků p. č. 280/39; 280/40 a 280/13 v k. ú. Všestary u Říčan do
majetku obce; předkladatel: Mgr. Jaromír Jech
Cyklostezka „Do Prahy na kole“ je mimo jiné vedena po pozemcích p. č. 280/39; 280/40 a
280/13 v k. ú. Všestary u Říčan. Jedná se o „cestu přes pole na Světice“. Tyto pozemky jsou v
majetku státu, resp. spravuje je Státní pozemkový úřad /SPÚ/. Před začátkem výstavby byla s
SPÚ podepsána nájemní smlouva, byl hrazen nájem s tím, že po kolaudaci cyklostezky budou
pozemky převedeny bezúplatně do vlastnictví obce. K tomu je zapotřebí souhlas
zastupitelstva obce /ZO/.
Předkladatel navrhuje pozemky do majetku obce přijmout.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 2) Zrušení OZV 4/2005 – Řádu veřejného pohřebiště; předkladatel: Mgr. Jaromír Jech
Dne 7. 7. 2005 schválilo zastupitelstvo obce Všestary obecně závaznou vyhlášku /OZV/ č.
4/2005 – Řád veřejného pohřebiště obce Všestary. Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 25. 8.
2005. Vyhláška neodpovídá současným zákonným normám. Jim odpovídá nový řád veřejného
pohřebiště, který byl schválen Krajským úřadem dne 17. 9. 2020. Nový řád neschvaluje ZO,
ale vydává jej starosta obce, souhlas dává KÚ, což se již stalo.
Protože původní řád byl formou OZV, musí jej zrušit orgán, který jej vydal, tj. ZO.

Podklady obdrželi zastupitelé e-mailem dne 23. 9., informaci pak 17. 9.
Předkladatel navrhuje OZV 4/2005 zrušit.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 3) Rozpočtové opatření č. 7/2020; navrhovatel: Mgr. Jaromír Jech
Návrh úpravy rozpočtu obce č. 7 na rok 2020 je předložen 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
24. 9. 2020 s výhledem do konce r. 2020.
V součtu navyšujeme příjmy o 803.745 Kč, což je zejména „mimořádný“ příjem „od státu“ v
rámci podpory „Covid 19“. Tato částka se promítá do financování, pol. 8115. Na příjmové
stránce došlo k navýšení o 1.214.250 Kč, na výdajové stránce došlo k navýšení o 410.505 Kč.
Návrh RO byl zastupitelům zaslán e-mailem dne 17. 9., dotazy vzneseny nebyly.
Předkladatel navrhuje RO č. 7 schválit.
Diskuse:
Zastupitel Macháček se dotázal, co je na výdajové straně za velké položky? Starosta vysvětlil
největší položky – příspěvek na pracovní místo Enapo, dohody o provedení práce na úpravu
zeleně, mzdy (úřednice).
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:03 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Rozpočtové opatření č. 7/2020 (bod č. 3)
Zapisovatel: Lenka Kolofíková
Ověřovatelé:
Miroslav Hofman
Jiří Šafránek

Starosta:
Mgr. Jaromír Jech

Zápis č. 21 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary
konaného ve čtvrtek 24. 09. 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech
Část II. – přijatá usnesení
K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:
K bodu 1) Souhlas s převzetím pozemků p. č. 280/39; 280/40 a 280/13 v k. ú. Všestary u
Říčan do majetku obce
Zastupitelstvo obce:
1. Všestary souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p. č. 280/39, 280/40 a 280/13 v k. ú.
Všestary u Říčan od Státního pozemkového úřadu do majetku obce.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 2) Zrušení OZV 4/2005 – Řádu veřejného pohřebiště
Zastupitelstvo obce:
1. Ruší OZV 4/2005.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 3) Rozpočtové opatření č. 7/2020
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje rozpočtové opatření číslo 7/2020 dle přílohy.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zpracoval zapisovatel: Lenka Kolofíková
Ověřovatelé:
Miroslav Hofman
Jiří Šafránek

Starosta:
Mgr. Jaromír Jech

