Zápis č. 25 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary,
konaného ve středu 10. 6. 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech
Zasedání bylo zahájeno v 19:59 hodin
Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny, omluveni: Javůrek, Vycpálek,
Hnyková
Předsedajícím 25. veřejného zasedání byl starosta obce Jaromír Jech.
Na úvod zasedání byli zvoleni:
zapisovatel: Lenka Kolofíková
ověřovatelé: Miroslav Hofman, Milan Suchánek
a návrhová komise: Jiří Macháček, Miloš Kuba
o výše uvedené volbě bylo hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Část I – obecná
Následovalo schválení programu 25. zasedání Zastupitelstva obce. Připravený program
jednání 23. veřejného zasedání obsahoval celkem 5 bodů. Starosta navrhl doplnit body č. 6
(informace z VH DSO RJ) a 7 (smlouva o provozování vodovodu).
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schválený program jednání:
1) Výběr nájemce bistra U Hastrmana
2) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – úsekové měření
3) Účetní závěrka MŠ za rok 2020
4) Účetní závěrka obce za rok 2020
5) Závěrečný účet obce za rok 2020
6) Informace z VH DSO Region Jih
7) Smlouva o provozování vodovodu
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Program o 5 bodech 25. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.
Starosta přednesl informace z dění v obci. Víceúčelové hřiště je uhrazeno. Na účtech obce je
po uhrazení hřiště cca 8,5 milionu korun. Rozpočet je na příjmové straně na 51% plnění.
Takže se zatím žádný pokles ekonomiky neprojevil. Minule se rozpočet navyšoval na
výdajové straně – herní prvky do úvozu, kontejnerové stání na Vávrově.
Akce, které byly v poslední době dokončené je zejména víceúčelové hřiště u fotbalového
hřiště. Pozice správce již byla obsazena. Na webu funguje rezervační systém na hřiště. Je to
zdarma, neboť je hřiště pořizované z dotace. Zatím jsou asi dvě nebo tři rezervace od občanů.
Minulý pátek přišlo oznámení o získání dvou dotací – rekonstrukce parkoviště u hřbitova
včetně sociálního zařízení a elektrické přípojky např. pro karavany či elektrokola (investice ve
výši cca 1,6 mil. Kč) a oprava místní komunikace v Menčicích (rozpočtovaná částka cca 3,5
mil. Kč). V obou případech je tam pouze 20% spoluúčast obce.
Po 3 letech se organizuje vítání občánků, bylo odloženo zejména kvůli Covidu. Standardně se
dělá každé dva roky. 19. 6. jsou všichni zváni na slavnostní otevření hřiště a kabina zároveň

opožděný dětský den. Je připravena stezka pro děti. Proběhne i křest nového hasičského
automobilu. Organizují to všestarští dobrovolníci spolu s hasiči, fotbalisty a rybáři.
Krajské komunikace má kraj v plánu práce na rok 2022 a 2023. Mluvilo se o tom na semináři
pro starosty. Prioritou je pro obec ulice Strančická, hlavně kvůli chodníku.
Paní Žxxxxxxx má poznámku k tomu hřišti - je tam špatný přístup na sloupky, špatně se věší
síť. Starosta reagoval, že jde o provozní věci, doladí se to během užívání.
Pokračovalo se s projednáváním řádného programu zastupitelstva:
Ad 1) Výběr nájemce bistra U Hastrmana; předkladatel: Mgr. Jaromír Jech
14. května 2021 zemřel nájemce bistra, pan Lassig. Starosta proto hned 17. 5. 2021 zveřejnil
na úřední desce záměr pronájmu objektu občanské vybavenosti na adrese Hlavní 15, Menčice
– bistra U Hastrmana. Záměr byl zveřejněn po dobu 15 dní, zájemci mohli podat přihlášky do
7. 6. 10:00.
Ve stanoveném termínu bylo na úřad doručeno pět nabídek v následujícím pořadí: J. Hainz, J.
Vošta, M. Hübsch, J. Vojíř, PRAGA Gastro.
Dne 7. 6 byly nabídky za přítomnosti starosty a zastupitele M. Kuby otevřeny. Bylo
konstatováno, že nabídky splňují požadavky dle zadání.
Výše nájmu je u všech nabídek de facto stejná, resp. podobná, a to v rozmezí dva až tři tisíce
měsíčně, jen M. Hübsch nabídl osm až devět tisíc (bez zkušeností), J. Vojíř výši nájmu
neuvedl.
Na základě posouzení odborníkem M. Kubou a na základě porady zastupitelů (M. Kuba, J.
Šafránek, M. Hofman, M. Suchánek, J. Jech, M. Vycpálek) dne 9. 6. 2021 bylo konstatováno,
že jeden každý, pokud by se zúčastnil VŘ jako jediný, by byl pravděpodobně schopen bistro
provozovat. Pro hlasování ZO bylo nakonec doporučeno toto pořadí: 1) J. Hainz; 2) PRAGA
Gastro; 3) M. Hübsch; 4) J. Vošta; 5) J. Vojíř.
Dostavil se zastupitel Šafránek.
Diskuse:
Starosta vyzval přítomného p. Hainze, že může něco říci ke své podané nabídce. Pan Hxxx
reagoval, že v té nabídce bylo řečeno vše. Starosta zdůraznil důležité body z přiložené
nájemní smlouvy. Také nadnesl, že se musí objekt nájemci co nejdříve předat.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 2) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – úsekové měření - Říčany; navrhovatel: Mgr.
Jaromír Jech
Dne 22. 4. 2017 vešla v platnost veřejnoprávní smlouva s městem Říčany č.
VS/00010/2017/OP týkající se úsekového měření. Její faktická platnost, resp. délka termínu
pěti let se odvíjí od data spuštění „ostrého“ měření, které je v jednotlivých obcích různé, ve
Všestarech k tomu došlo 24. 5. 2018, tj. smlouva platí do 24. 5. 2023. Navrhovaný dodatek
má za cíl sjednotit termín platnosti smlouvy pro všechny zúčastněné obce, a to 31. 1. 2024.
Pro obec Všestary to znamená prodloužení stávající smlouvy přibližně o sedm měsíců.
K samotnému odůvodnění viz. příloha 1 – zápis z jednání starostů ze dne 31. 5. 2021.
Dále bychom se měli předběžně rozhodnout, zda bychom chtěli instalovat úsekové měření i
na další úseky, o které jsme projevili zájem už v roce 2015, resp. i pak když se to připravovalo
/viz. Příloha 3/. Pro tu již zrealizovanou fázi nám byl schválen „jen“ úsek Říčanská.

Konkrétní podmínky by byly předmětem jednání, smlouvy, kterou bude muset schválit ZO.
Teď jde o přípravu, resp. na začátku konzultaci na PČR a odboru dopravy MÚ Říčany, zda by
vůbec k naší žádosti dali kladné stanovisko. Dál pokračovat by mělo smysl jen v případě
souhlasu DOSS. Toho se týká bod 3 návrhu usnesení.
Předkladatel navrhuje schválit dodatek č. 2 a pověřit starostu a místostarostu jednáním
ohledně budoucnosti úsekového měření.
Diskuse:
Starosta přečetl přiložený zápis z jednání starostů.
Zastupitel Kuba se zeptal, kolik zhruba je denně přestupků. Starosta reagoval, že to z hlavy
teď neví, ale zastupitelům pošle tabulku, kterou obdržel od města Říčany.
Zastupitel Suchánek dodal, že až se bude dělat silnice do Říčan, bude tam nulový stav
přestupků. Stavba bude trvat třeba rok. Starosta odpověděl, že když se taková věc včas
nahlásí, jsou tam jisté úlevy.
Starosta doplnil, že v roce 2015 byl záměr udělat 3 úseky v obci. Ale musí se to zjistit u
zástupců dopravní policie, zda povolí další úseky. Řešením by třeba bylo i přesazování
radarů, to už v některých obcích funguje a jsou s tím spokojení. Ale je to vše závislé na
výsledcích jednání a průzkumů. V rámci opravy krajských komunikací se bude taky řešit
zvýšení silničních povrchů na návsi, což je další bezpečností opatření proti vysoké rychlosti.
Zastupitel Suchánek podotkl, že jediné, co mu na radaru vadí, je to, že z toho Říčany mají
čisté peníze a ještě jim to mnohé obce doplácejí. Když něco z toho dají na společné věci, které
jsou potřeba (třeba značení cyklostezky), bude jen rád.
Zastupitel Macháček upozornil, že také slibovali, že to bude i kvůli zjišťování kriminality. A
když byly záznamy potřeba např. při zcizení lavice z Hůry, tak nebyly použity. S tím souhlasil
i zastupitel Kuba. Starosta doplnil, že záznamy použity byly, ale žádné lavice na nich vidět
nebyly.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 3) Účetní závěrka MŠ Všestary za rok 2020; navrhovatel: Mgr. Jaromír Jech
Z předloženého Výkazu zisku a ztráty vyplývá, že MŠ Všestary hospodařila v roce 2020 se
ziskem ve výši 32.167,63 Kč.
Ředitelka požádala zastupitelstvo obce o převod hospodářského výsledku (zisku) do
rezervního fondu. Zisk byl vytvořen nevyčerpáním 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: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Jmenovité hlasování:
PRO: Suchánek, Jech, Šafránek, Kuba, Hofman, Macháček
PROTI: nikdo
ZDRŽEL SE: nikdo
Ad 4) Účetní závěrka obce za rok 2020; navrhovatel: Mgr. 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
2020.
Předkladatel navrhuje účetní závěrku schválit.
Jedná-li se o schvalování závěrky a převodu zisku, je nutné jmenovité uvedení, jak jednotliví
zastupitelé hlasovali.
Diskuse:
Starosta prošel jednotlivé položky v rozpočtovém opatření.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Jmenovité hlasování:
PRO: Suchánek, Jech, Šafránek, Kuba, Hofman, Macháček
PROTI: nikdo
ZDRŽEL SE: nikdo
Ad 5) Závěrečný účet obce za rok 2020; navrhovatel: Mgr. 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 2020 a hospodaření příspěvkových organizací.
Obec Všestary zadala přezkoumání hospodaření za rok 2020 Středočeskému kraji, odboru
kontroly, který provedl 26. 2. 2021 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 2020 je
uvedeno, že při přezkoumání hospodaření obce Všestary nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Závěrečný účet obce za rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce obce v termínu 18. 5. – 10. 6.
2021.
Předkladatel doporučuje schválit Závěrečný účet obce Všestary za rok 2020 bez výhrad.
Hlasuje se jmenovitě.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Jmenovité hlasování:
PRO: Suchánek, Jech, Šafránek, Kuba, Hofman, Macháček
PROTI: nikdo
ZDRŽEL SE: nikdo
Ad 6) Informace z VH DSO Region Jih dne 8. 6. 2021; navrhovatel: Mgr. Jaromír Jech
Ústní informace z valné hromady DSO Region Jih konané 8. 6. 2021.

Schvalovala se pachtovní smlouva s I.T.V, účetní závěrka, závěrečný účet, zpráva auditora.
Obec Vyžlovka vystoupila z DSO ke konci loňského roku.
Byl ukončen projekt kompostárny Struhařov, resp. společný svoz BIO odpadu. Zůstatek
financí vložených do projektu bude rozdělen zúčastněným obcím dle poměru počtu občanů.
Kompostárnu nyní provozuje soukromá společnost.
Informace o projektu přivaděč vodovodu Všestary-Tehov. Tam teď probíhá příprava
podmínek studie.
Dělají se věcná břemena na vodovod, někde vznikly nesoulady při stavbě nebo třeba i
digitalizací.
Provozovatel vodovodu, společnost I.T.V. CZ, shání nové prostory pro kancelář a parkoviště
vozového parku.
Diskuse:
Starosta na dotaz zastupitele Macháčka informoval o průběhu sporu s majitelem železářství u
cyklostezky. Je to v běhu. Došlo se k dohodě, ale zatím jen ústní, nic není podepsané.
Starosta také nadnesl také parkování v obci. Bude se to řešit, až budou hotové krajské
komunikace, do té doby to nemá moc smysl.
Bere se na vědomí.
Ad 7) Smlouva o pachtu a provozování vodovodu; navrhovatel: Mgr. Jaromír Jech
K 30. 6. končí provozní smlouva na provozování vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného
vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce se společností I.T.V. CZ s.r.o., IČ 256 75
109.
Obec je členem DSO Region Jih, který ze sta procent vlastní provozní společnost I.T.V. CZ
s.r.o., jinak řečeno, vodovod si provozujeme sami.
Návrh smlouvy je z 95 % totožný se smlouvou, která nyní končí. Úpravy provedl právník
svazku tak, aby smlouva odpovídala současné legislativě. Smlouvu též zkontroloval právník
obce Strančice.
Uzavření této smlouvy není zadáním veřejné zakázky s ohledem na § 11 ZZVZ, když obec
Všestary je členem dobrovolného svazku obcí Region Jih, IČO 63112671, jediného
společníka I.T.V. CZ s.r.o. a jedná se tedy o vertikální spolupráci ve smyslu citovaného
ustanovení, která se nepovažuje za zadání veřejné zakázky.
Záměr pachtu byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 21. 5. až 10. 6. 2021, nebyly zaslány
žádné připomínky.
Předkladatel navrhuje smlouvu schválit opět na dobu deseti let, tj. v předloženém znění.
Diskuse:
Starosta dodal, že to má logiku, aby si svazek provozoval vodovod prostřednictvím vlastní
společnosti. Zastupitel Suchánek vyjádřil spokojenost s dosavadním průběhem provozování
vodovodu.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Pan Bxxxxx nadnesl, že tedy, když starosta jednal s paní P xxxxx, nebude třeba nějaká dotace
na kulturní dům?
Starosta řekl, že na to musí být projekty, studie, územní plán. Není to jen tak. Má to nějaké
postupy. Obec to má v plánu, ale není to snadné. Územní plán je základ. Paní P xxxxx s ním
komunikuje ohledně opravy komunikací v obci. Místostarosta dodal, že už se na těch plánech
ke komunikacím pilují poslední detaily a SÚS a její projektanti spolupracují.

Pan B xxxxx se dále dotázal, jak pokračují práce s rozhlasem. Starosta reagoval, že je to také
v běhu. Musí se to dotáhnout. Určitě bude funkční.
Paní Ž xxxxx se zeptala, co dělají s tím internetem. Starosta reagoval, že proběhla fúze Starnet
a iChoice a teď se zase rozkmotřili, fúze nedopadla. Ale pan V xxxxx tu zůstává a na zavolání
funguje.
Paní Ž xxxxx nadnesla, že se již dlouho neřešila škola. Starosta reagoval, že se čeká na
územní plán. Pravděpodobně bude navrženo umístění na poli naproti školce. Ale zatím není
konkrétní územní plán, takže nelze ani projektovat. Ve Struhařově šli do rekonstrukce domu,
musí udělat vlastní školu. To ale pro nás není až tak důležité. Starosta vyzdvihl kvalitu školy
v Mnichovicích. S tím souhlasil i zastupitel Suchánek. Každopádně dokud nebude vydaný
územní plán, stavět se nebude.
Místostarosta Hofman dodal, že tenkrát (když byla v Mnichovicích krize s místy pro žáky)
zastupitelstvo odsouhlasilo, že se udělá projekt na školu, že se to zadá, už byly parametry.
Muselo by to tenkrát jet extrémně rychle. V té chvíli se to ale vyřešilo s Mnichovicemi a obec
se rozhodla, že tu projektovou přípravu stavby odloží. Udělala se studie ohledně umístění
staveb. Nakonec se obec rozhodla, že to nechá na zpracovateli ÚP, který má být do konce
roku 2022. Pak budeme dělat nějakou přípravu.
Starosta dodal, že stav ÚP je takový, že byl zveřejněn záměr. Teď už projektant zpracovává
výkres, který bude předložený dotčeným orgánům a veřejnosti. Místostarosta doplnil, že by
měl být projednaný během prázdnin na dotčených orgánech. Po prázdninách by mělo být
veřejné projednání.
Starosta ještě k ÚP vysvětlil, že už je to ve fázi, kde se budeme moci k něčemu vyjadřovat.
Obec reaguje obratem. Obecně je v té koncepci záměr, co nejméně jasně specifikovaných
„čar“, tj. striktně daných požadavků, protože pokud by se kdokoli jen trochu od ÚP chtěl
odchýlit, musela by se dělat změna. Například nebude konkrétní řešení cest na dané ploše.
Další důležitý bod je, že se nechystá žádná zbytnělá další zástavba, dívá se i na to, co už je
schválené dle paragrafu 188a stavebního zákona. Spíše se systémově doplňuje stávající
území. Je to špičkový projektant. Věříme, že to stihneme.
Pan B xxxxx pochválil posekání hřbitova. Starosta vyzdvihl práci pana K xxxxx. Teď sekal
cyklostezku, postupně budou dosekávat v obci. Teď pojedou V Zahradách atd.
Zasedání bylo ukončeno ve 21:14 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Zápis z jednání ze dne 31. 5. 2021 (bod č. 2)
2) Návrh dodatku č. 2 k VS (bod č. 2)
3) Zájem o úsekové měření z roku 2015 (bod č. 2)
4) Výkaz zisku a ztráty MŠ za rok 2020 (bod č. 3)
5) Výkaz zisku a ztráty obce Všestary za rok 2020 (bod č. 4)
6) Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 (bod č. 5)
7) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 (bod č. 5)
8) Smlouva o pachtu a provozování – I.T.V (bod č. 7)
Zapisovatel: Lenka Kolofíková
Ověřovatelé:
Milan Suchánek
Miroslav Hofman

Starosta:
Mgr. Jaromír Jech

Zápis č. 25 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary
konaného ve čtvrtek 10. 6. 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech
Část II. – přijatá usnesení
K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:
K bodu 1) Výběr nájemce bistra U Hastrmana
Zastupitelstvo obce Všestary:
1. Vybírá Jana Hainze, bytem 5. května 1109/63, Praha 4 nájemcem pro provozování bistra U
Hastrmana, Hlavní 15, Menčice dle nabídky, tj. s měsíčním nájemným 3.000 Kč. Podmínkou
uzavření nájemní smlouvy je doložení všech zákonných náležitostí potřebných k provozování
bistra.
2. Pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy dle přílohy. V případě podstatných změn
požadovaných nájemcem je starosta povinen zaslat upravenou nájemní smlouvu e-mailem
zastupitelům a je oprávněn ji podepsat až po výslovném odsouhlasení textu smlouvy.
3. Pověřuje místostarostu, zastupitele M. Kubu a starostu předáním objektu novému nájemci.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 2) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – úsekové měření - Říčany
Zastupitelstvo obce Všestary:
1. Schvaluje dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě VS/00010/2017/OP s městem Říčany dle
přílohy.
2. Pověřuje starostu obce jednáním o podmínkách dalšího pokračování úsekového měření na
předmětném úseku (Říčanská) i pro další období, tj. od 1. 2. 2024.
3. Pověřuje starostu a místostarostu obce zjištěním možnosti instalace úsekového měření na
krajských komunikacích dle záměru z roku 2015 u příslušných dotčených orgánů státní
správy.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 3) Účetní závěrka MŠ Všestary za rok 2020
Zastupitelstvo obce Všestary:
1. Schvaluje účetní závěrku MŠ Všestary za rok 2020 se ziskem 32.167,63 Kč.
2. Souhlasí s převodem zisku ve výši 32.167,63 Kč do rezervního fondu MŠ Všestary.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Jmenovité hlasování:
PRO: Suchánek, Jech, Šafránek, Kuba, Hofman, Macháček
PROTI: nikdo
ZDRŽEL SE: nikdo
K bodu 4) Účetní závěrka obce za rok 2020
Zastupitelstvo obce Všestary:
1. Schvaluje dle § 6 vyhlášky č. 220/2013 Sb. účetní závěrku Obce Všestary za rok 2020,
neboť na základě předložených dokladů bylo zjištěno, že poskytuje dle § 4 v rozsahu
posuzovaných skutečností věrný a poctivý obraz účetní a finanční situace.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Jmenovité hlasování:
PRO: Suchánek, Jech, Šafránek, Kuba, Hofman, Macháček
PROTI: nikdo
ZDRŽEL SE: nikdo
K bodu 5) Závěrečný účet obce za rok 2020
Zastupitelstvo obce Všestary:
1. Projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 společně se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Všestary za rok 2020 vypracovanou Krajským úřadem
Středočeského kraje, odborem kontroly dne 26. 2. 2021.
2. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce
Všestary za rok 2020 bez výhrad.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Jmenovité hlasování:
PRO: Suchánek, Jech, Šafránek, Kuba, Hofman, Macháček
PROTI: nikdo
ZDRŽEL SE: nikdo
K bodu 6) Informace z VH DSO Region Jih dne 8. 6. 2021
Zastupitelstvo obce Všestary:
1. Bere informaci z valné hromady dobrovolného svazku obcí Region Jih ze dne 8. června
2021 na vědomí.
Bere se na vědomí.
K bodu 7) Smlouva o pachtu a provozování vodovodu
Zastupitelstvo obce Všestary:
1. Souhlasí s uzavřením a schvaluje znění smlouvy o pachtu a provozování vodovodu pro
veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce za účelem jeho
správy a provozování se společností I.T.V. CZ s.r.o., IČ 256 75 109 na dobu 10 let dle
přílohy.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zapisovatel: Lenka Kolofíková
Ověřovatelé:
Milan Suchánek
Miroslav Hofman

Starosta:
Mgr. Jaromír Jech

