OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD
Zastupitelstvo obce
Zápis č. 19 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary,
konaného ve čtvrtek 17. 12. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.
Zasedání zahájeno v 19:15 hodin
Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny, Miroslav Hofman příchod 19:52
Omluveni: Dana Hnyková, Jana Cibulková; Neomluveni:
Předsedajícím devatenáctého veřejného zasedání byl starosta obce Mgr. Jaromír Jech.
Na úvod zasedání byl zvolen zapisovatelem Jiří Macháček, ověřovateli Milan Jánský a Martin
Vycpálek a do návrhové komise Miloš Kuba a Helena Kubová.
O výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Část I – obecná
Následovalo schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva obce. Připravený program
jednání 19. veřejného zasedání obsahoval celkem 11 bodů. Předsedající se zeptal, zda chce
navržený program někdo doplnit. Nikdo ze zastupitelů návrh nepřednesl, předsedající navrhl
doplnit program o bod č. 12, Dodatek k příkazní smlouvě o investičním dozoru.
O výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Následovalo schválení dvanáctibodového programu.
O výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Program o 12 bodech 19. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.
Schválený program jednání:
1) Smlouva s provozovatelem vodohospodářského majetku Obce Všestary.
2) Rozpočtové provizorium.
3) Rozpočtové opatření 1/2015.
4) Rozpočtový výhled.
5) Kalkulace ceny vodného na rok 2016.
6) Informace ze setkání starostů DSO Ladův kraj.
7) Stanovy DSO Ladův kraj.
8) Financování prací souvisejících s výstavbou kanalizace.
9) Zadávací dokumentace na projektovou dokumentaci cyklostezky Do Prahy na kole.
10) Poskytnutí jednorázových odměn členům komisí obce.
11) Smlouva o směně pozemků.
12) Dodatek k příkazní smlouvě o investičním dozoru.
Diskuse občanů: 19:18
Paní Svatopolská se zeptala, zda se dnes bude schvalovat záměr prodeje pozemků 544/2; 3; 13.
Starosta odpověděl, že ne, protože záměr prodeje dosud nevyvěsil. Za to se omluvil. Důvodem
bylo prioritní řešení financování víceprací kanalizace. Na poslední chvíli zjistil, že nemáme
vyčerpanou celou rezervu z dotace, takže byla možnost část víceprací, tzv. uznatelných nákladů,
dostat proplacenou od SFŽP. To obnášelo úhradu faktury do konce roku 2015. Na toto bylo nutné
mít finance. To se řešilo posledních 14 dní a vypadá, že se celý záměr vydaří, tzn. obec
z nevyčerpané rezervy získá ještě ca. 700.000 Kč, z vlastních dá tedy ca. 140.000 Kč. Druhou část

tzv. neuznatelných nákladů bude muset starosta řešit hned v lednu. Zde se jedná o částku ca.
800.000 Kč.
Dále starosta informoval, že konečně prošel s panem Procházkou /arboristou/ obec, resp. místa,
zahrady, kde občané žádali o povolení kácet. Vesměs se jednalo o oprávněné nároky, tzn. stromy
přerostlé, nebo staré. Oznámení budou sdělena nejdříve ústně, následně zaslána písemně. Důležité
je, že při povolení bude vyžadována nejen náhradní výsadba, ale i předepsané druhy dřevin a
následná péče o ně v trvání dvou let. Toto bylo doporučeno arboristou a mělo by to vést k určité
„samoregulaci“ žádostí o kácení.
Dále starosta informoval, že včera /tj. 16. 12. / skončily prořezy větví a stromů prorůstajících do
elektrického vedení. Při silném větru by již nemělo docházet k masivnímu výpadku osvětlení
v obci. Starosta rovnou řekl, že došlo i k vykácení souvislejšího smrkového porostu na hranici
cesty V Jedlovci, suchých třešní a jeřabin v ulici Na Vávrově I. Na vše bylo vydáno rozhodnutí
OÚ. Jediným místem, které zůstalo neprořezáno dle zákona, je místo v ulici V Zahradách u
Písaříků. Byť je zeleň na obecním pozemku, majitel RD ji „hájil“, odstupy větví od vedení NN
jsou menší než předepsaných minimálních 1,5 m. Pokud dojde k výpadku elektřiny, bude
nekompromisně „doprořezáno“ i toto.
Paní Kubová požádala o vyspravení výtluků před obchodem na návsi.
Starosta přislíbil nápravu obratem.
Paní Kubová upozornila na nebezpečně hluboké příkopy u napojení komunikace budované
firmou I. Q. Trust. Měl by je někdo označit, nebo udělat tak, aby nebyly moc hluboké. Je to
nebezpečné.
Starosta odpověděl, že příkopy jsou udělané správně. V nepořádku je krajská komunikace.
Místostarosta doplnil, že s veškerými stavebními úpravami musí souhlasit odbor dopravy
v Říčanech, správce silnice, PČR. Též řekl, že příkopy jsou udělané správně, v nepořádku je právě
stávající komunikace.
Starosta doplnil, že na Kraj v této fázi nemáme moc jak „tlačit“, protože pokud by Kraj nebyl
vstřícný, museli bychom krajské komunikace na vlastní náklady opravit my, tedy obec. To byla
podmínka souhlasu Kraje s výstavbou kanalizace. Ovšem na několika setkáních bylo přislíbeno
jak náměstkem hejtmana, panem Semrádem, tak ředitelem KSÚS, tak přímo hejtmanem, že se
řešení opravy krajských komunikací najde.
Též máme zpracovanou studii systémového řešení celé komunikace Strančická z návsi až do
Strančic. Pokud by se toto podařilo v horizontu pěti let realizovat, pak by byl problém vyřešen.
J. Macháček informoval o stavu realizace tzv. úsekového měření, které by mělo být provedeno ve
spolupráci s MÚ Říčany. Situace je neradostná, PČR vydala souhlasné stanovisko asi na jeden,
nebo dva úseky z ca. 30 (ne ve Všestarech). Dopravní komisař vnímá jako problém, že MÚ Říčany
chce, aby se daný úsek zaplatil, tzn. primárně se nejedná o bezpečnost, ale o peníze. To znamená,
že pokud by daný úsek nebyl samofinancovatelný, musela by příslušná obec ztrátu ORP Říčany
doplácet. Toto se snažil J. Macháček na osobním jednání vyvrátit, resp. vysvětlit, že i kdyby tomu
tak bylo, komisaři to může být jedno, protože tím měřením dojde k požadovanému účelu, snížení
rychlosti. PČR je ovšem spíše zastáncem pevných „omezovacích zábran“, ostrůvků, které vedou
ke snížení rychlosti v každém případě, nelze je ignorovat. V tento okamžik bude účelné počkat,
jak se společná jednání pod patronací Říčan vyvinou.
Starosta doplnil, že ca. do dvou let by se měly krajské komunikace rekonstruovat, pokud by tedy
nedopadly plány s úsekovým měřením, mělo by smysl jiná bezpečnostní řešení realizovat po, příp.
s rekonstrukcí komunikací.
Starosta navázal informací, že ráno byl na krajském úřadě na jednání starostů a projektantů.
Hovořilo se o plánované výstavbě nové komunikace od sjezdu z D1 Všechromy, zhruba kolem
sila, pak mezi Světicemi a Všestary překříží stávající komunikaci, povede zleva kolem Tehova a
přibližně v místě Lada se napojí na stávající silnici Tehov – Vojkov. Tento „obchvat“ by měl
výrazně odklonit dálkovou tranzitní dopravu nejen ze Všestar. Projektanti stále ještě mají na

papíře i obchvat Všestar, od hřbitova severně kolem hřiště, areálu ZEA a napojením na
Mnichovickou přibližně u benzinové pumpy. Starosta důrazně sdělil, že tento obchvat obec
nechce, protože by odklonil „užitečnou“ dopravu z obce, potenciální zákazníky obchodu,
v budoucnu třeba i restaurace. To znamená udržení podnikatelského života v obci. A hlavně by
nic neřešil, protože veškerá doprava by stejně skončila „v Mnichovicích na náměstí“. Zároveň
bychom si přerušili jedinou přístupovou cestu do lesa, narušil by se historický úvoz.
Dále lze předjímat, že pokud by vzniknul již zmiňovaný nový úsek ze Všechrom přímo na Vojkov,
nejhorší část nákladní automobilové dopravy by se obci vyhnula, nemluvě o předpokládaném
ukončení těžební činnosti lomu v Menčicích, které se jeví v tento okamžik jako velmi
pravděpodobné nejdéle do roku a půl. Pak zde bude jen lehká doprava, nákladní vozy sloužící
maximálně dopravní obsluze, tzn. např. při výstavbě nových RD atp.
Na setkání se řešila i tzv. Solná stezka, silnice spojující přímo přibližně Voděrádky, Světice a
Všestary.
Z výše uvedeného vyplývá, že to, co nás trápí nejvíce, tedy těžká nákladní automobilová doprava,
by se mohlo vyřešit plánovanými stavbami Kraje. Hovoříme o horizontu ca. deseti let. Nejdříve
projektanti vytvoří dopravní modely, následovat budou měření. O dalším vývoji bude starosta
informovat.
Pan Baťcha poděkoval obci, že se za rok udělalo kus práce, která je vidět: Funguje obchod,
prořezané jsou stromy na hřbitově. Zároveň sdělil, že byl někde na úřadě, tam měli nově vybavené
kanceláře, z dotace. Veškeré zařízení bylo polepené cedulkami. A zeptal se, zda by takto nešlo
taky vybavit úřad, zda někdo dotace hlídá.
Starosta poděkoval za pochvalu a řekl, že dotace má smysl využívat u velkých investičních akcí,
jako je například kanalizace, nebo školka. Tyto stavby bychom za své peníze neudělali. U menších
akcí je to diskutabilní. Zároveň je u všech dotací potřeba části vlastních prostředků. V nejlepším
případě minimálně 5%, ale to je výjimka, průměr je 20%, částo ale i více. Teď například běží
dotace na opravy místních komunikací, kdy je spoluúčast 50%, maximální výše dotace je 1 mil
Kč. A protože jsou dotační pravidla přísná, striktní, vyšla by často realizace projektu nakonec dráž
s dotací, než když akci zrealizujeme sami za své. Příkladem může být obchod na návsi. Pokud by
měl být opravován z dotace, nejspíš by byl stále zavřený. Protože jsme vše platili ze svého, mohli
jsme se například na stavebních úpravách domlouvat přímo při rekonstrukci se stavební firmou a
celá rekonstrukce se zvládla za necelé dva měsíce.
Nicméně dotace sledujeme, pokud by byla vhodná, která by se hodila do koncepčního vedení
obce, určitě bychom se ji snažili využít. Musím podotkonout, že denně chodí na obecní email
několik zpráv od různých agentur, které se vyřizováním dotací zabývají.
Dotaz z pléna, zda jsou, nebo se budou roznášet kalendáře.
Paní Kubová: Ano, kalendáře budou, už se roznáší.
konec diskuse 19:52

Ad 1) Předkladatel: Jaromír Jech
Měli jsme schvalovat smlouvu s provozovatelem, ale do dnešního dne nepřišlo vyjádření z MFČR,
tudíž znění smlouvy schvalovat nemůžeme.
Bez hlasování.

Ad 2) Předkladatel: Jaromír Jech
Materiál je předkládán v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Podle § 13 zák.č. 250/2000 Sb. platí, že pokud nebude schválen rozpočet před

1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření územního samosprávného celku pravidly
rozpočtového provizoria. Tato pravidla stanoví pro hospodaření obce zastupitelstvo obce.
Vzhledem k tomu, že dosud nebyl schválen státní rozpočet a nejsou známy ukazatele rozpočtu
kraje, které se promítají do obecních rozpočtů, nebylo možné sestavit objektivní rozpočet obce na
rok 2016. Předkladatel proto navrhuje pravidla pro hospodaření v rozpočtovém provizoriu.
O výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 3) Předkladatel: Jaromír Jech
Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2015 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 15. 12. 2015
s výhledem do konce r. 2015.
Příjmy upraveného rozpočtu činí 83.693.536 Kč, výdaje po úpravě činí 99.776.931 Kč,
financování po úpravě činí 16.073.395 Kč.
O výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Ad 4) Předkladatel: Jaromír Jech
Obec je podle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků
mít rozpočtový výhled na období min. 2 roků. Schvalovat ho přísluší zastupitelstvu obce. Výhled
byl zpracován na základě vývoje finanční situace v minulých obdobích, znalosti závazků obce
plynoucích z již dokončených investičních akcí obce a svazku obcí Region Jih a schválených
záměrů obce.
O výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Ad 5) Předkladatel: Jaromír Jech
Provozovatel vodovodu Všestary (s výjimkou rozvodů v lokalitě domů CENTRAL), společnost
I.T.V. CZ s.r.o., předkládá kalkulaci ceny pro vodné – dodávané vody z vodovodu na r. 2016. Ve
smyslu nájemní smlouvy vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku ve
vlastnictví Obce Všestary uzavřené s provozovatelem má být kalkulace ceny pro vodné schválena
vlastníkem vodovodu a provozovatel (nájemce) tuto cenu začne uplatňovat vůči odběratelům od
počátku příslušného období, pro které byla cena schválena.
Na základě dohody o stanovení ceny pro vodné v rámci provozní působnosti Svazku obcí Region
Jih, jejímž základním principem je solidarita mezi jednotlivými členskými obcemi svazku obcí
s cílem udržení přijatelné výše ceny pro vodné v obcích, byla kalkulovaná cena pro vodu předanou
jednotná pro všechny odběratele odebírající vodu ze skupinového vodovodu Region Jih. Každý
z účastníků dohody (každá obec) má právo z titulu vlastnictví vodovodu pro veřejnou potřebu
navýšit cenu pro vodné o nájemné dle svého uvážení.
Pro obec Všestary je navržena cena pro vodné bez DPH 36,63 Kč za 1 m3. V r. 2015 byla 35,70
Kč/m3 po navýšení o nájemné 1,06 Kč/m3, které obec uplatnila. V roce 2016 je navrhována cena
37,70 Kč/m3 po navýšení o nájemné 1,07 Kč/m3 (tj. 43,355 Kč s DPH 15%).
O výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Ad 6) Předkladatel: Jaromír Jech
Dne 8. 12. od 9 do 14 hodin se uskutečnilo setkání starostů DSO Ladův kraj. Na začátek byla
představena koncepce propojení obcí LK pomocí cyklostezek, resp. cyklotras s názvem Ladův kraj
na kole. Pověřená firma vzala představení ze široka, resp. představila i filozofii nahlížení na úkol.
Mnohý starostům neuškodil pohled „zvenčí“, tzn. přínos LK pro návštěvníky mimo region bydlící.
Kompletní materiál byl zaslán zastupitelům elektronicky. Důležité je, že po delší době panuje
shoda mezi starosty nad tímto nosným tématem.
Následně se představila se společnost Geofun, její zástupce nastínil možnosti pro LK.
Pan Sauer přednesl a okomentoval zprávu o činnosti za rok 2015 /zastupitelé dostali elektronicky;
viz. příloha/.
Následovalo schválení nových stanov. Ty byly několikrát odpřipomínkovány právníky dotčených
obcí, tudíž nad nimi nebyla dlouhá diskuse, kde by se řešily nové, neznáme skutečnosti. Spíše
proběhla obecná debata o přínosu. V tento okamžik by měly být právně čisté, zároveň umožňují
svazku operativní řešení nastalých situací, uplatňován je princip, kdy aktivní nemůže být blokován
pasivními.
Byl schválen rozpočet /vyvěšen byl i na naší vývěsce/ de facto bez připomínek, schváleno bylo i
rozpočtové opatření.
Bez hlasování.
Ad 7) Předkladatel: Jaromír Jech
Dne 8. 12. od 9 do 14 hodin se uskutečnilo setkání starostů DSO Ladův kraj. Součástí jednání bylo
i schválení nových stanov. Ty byly během roku 2015 několikrát odpřipomínkovány právníky
dotčených obcí, tudíž nad nimi nebyla dlouhá diskuse, kde by se řešily nové, neznáme skutečnosti.
Schváleny byly shromážděním starostů jednomyslně. Schválené znění bylo zasláno zastupitelům
elektronicky.
Spíše proběhla obecná debata o přínosu. V tento okamžik jsou právně čisté, zároveň umožňují
svazku operativní řešení nastalých situací, uplatňován je mj. princip, kdy aktivní nemůže být
blokován pasivními (IX, odst. 10 a 11). Zároveň byla např. navýšena finanční částka, o které může
rozhodovat rada (X, odst. 2, pís. h, odst. 14), původních 100.000 v dnešní době nebylo praktické,
muselo by se svolávat shromáždění starostů. Na těchto dvou příkladech je demonstrován obecný
princip nových stanov.
O výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 8) Předkladatel: Jaromír Jech
Při výstavbě kanalizace se vyskytly vícepráce, které vznikly v důsledku okolností, které jsme jako
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat. Jedná se zejména o křížení splaškové
kanalizace s dešťovou kanalizací, resp. s dešťovou kanalizací, která byla v havarijním stavu,
ohrožovala by, příp. znemožňovala provedení díla. Od doby zhotovení projektu /r. 2009/ uplynulo
v době zahájení stavebních prací 5 let, od té doby se změnily i povrchy komunikací atp. Aby
nezůstaly nelogické a nefunkční celky, např. střídání asfaltu, štěrkodrtě, asfaltového obrusu, bylo
opět nutné akutně během výstavby provést vícepráce, o kterých investor věděl a o kterých byli
průběžně informováni i zastupitelé. Dalšími pracemi byly např. posuny šachet, změny tras
v důsledku digitalizace katastru atp.
Výše uvedené práce bylo nutné provádět de facto v okamžiku zjištění jiného stavu, nebylo tudíž
možné na práce vybírat jinou firmu, než byl zhotovitel, fa. Metrostav. Na tyto práce byla
provedena jednací řízení bez uveřejnění /JŘBU/.
Uvedené práce byly udělány dle ceníku URS – ca. 20% (vysoutěžená cena; tzn. v reálu bychom se
na lepší ceny nedostali). Práce byly provedeny řádně, odkontrolovány TDI a předány do 30. 9.
2015.

Tato jednací řízení měla být odsouhlasena zastupitelstvem obce, což se nestalo. Tímto usnesením
dochází ex post k narovnání právního vztahu.
Vícepráce dodatku č. 2 jsou uhrazeny v plné výši (navýšení ceny díla o 4.001.304,35 bez DPH).
Vícepráce dodatku č. 3 (celkem navýšení o 1.424.244,75 Kč bez DPH), část způsobilých výdajů
ve výši 730.493,63 bez DPH bude uhrazena do 31.12.2015; část nezpůsobilých výdajů ve výši
693.751,12 Kč bude uhrazena do 31.1.2016. Protože obec na tuto část nemá dostatek vlastních
prostředků, je nutné uhradit částku z úvěru.
O výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 9) Předkladatel: Jaromír Jech
Zastupitelstvo rozhodlo na zářijovém zasedání o zapojení se obce do projektu „Do Prahy na kole“
s tím, že realizace bude podmíněna dostatkem finančních prostředků. Jako první krok odsouhlasilo
spolufinancování projektové části.
Dne 15. 12. 2015 vyhlásilo Město Říčany jako zástupce sdružení zadavatelů formou
zjednodušeného podlimitního řízení veřejnou zakázku „Projektová dokumentace – Cyklostezka do
Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty“. Zastupitelé o tomto byli informováni elektronicky,
vč. odkazů na zadávací dokumentaci vč. příloh a na profil zadavatele města Říčany. Lhůta pro
podání nabídek končí dne 20. 1. 2016 v 9:00.
Nyní se bude čekat na nabídky, následně proběhne jejich vyhodnocení.
Bez hlasování.
Ad 10) Předkladatel: Jaromír Jech
Jedná se o odměny pro členy výborů zastupitelstva obce a komisí za rok 2015, kteří nejsou členy
zastupitelstva obce a nebyla jim v průběhu roku poskytovaná pravidelně měsíční odměna za výkon
funkce. Rozhodovat o peněžitých odměnách poskytovaných fyzickým osobám v tomto případě
přísluší zastupitelstvu obce podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích.
V rozpočtu obce je pro tento účel vyčleněna částka 14000,- Kč.
V příloze byla navržena částka 10.000 Kč pouze pro pana Zahradníka z komise pro občanské
záležitosti, který se celoročně stará o provoz knihovny.
Paní Kubová navrhla přidat do přílohy ještě částku 1.000 Kč pro paní Alenu Šafránkovou ze stejné
komise, která pomáhá s organizací a účastní se předávání blahopřání občanům k významným
životním jubileím.

O výše uvedeném protinávrhu bylo hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 11) Předkladatel: Jaromír Jech
Obec Všestary má se společností I.Q. Trust podepsánu plánovací smlouvu.
Při výstavbě komunikací vč. chodníků došlo při zhotovení a zaměření k chybě. Při opětovném
přeměření v důsledku prodejů pozemkům a počínajícím stavebním pracím byla tato chyba
odhalena. Aby byl faktický a právní vztah narovnán, je předkládána smlouva o směně pozemků.
V reálu se nebude kopat a předělávat, jak tomu bylo s chodníkem v ul. Strančická přibližně proti
ulici Borová.
Obec Všestary směnou nic nezíská ani netratí.
O výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Ad 12) Předkladatel: Jaromír Jech
Obec Všestary má se společností Allowance s.r.o. uzavřenu příkazní smlouvu na administraci
dotace na výstavbu kanalizace ze dne 21. 7. 2014. Příkazní smlouva byla uzavřena do 30. 9. 2015.
V důsledku prodloužení stavebních prací došlo k prodloužení investičního dozoru i po skončení
plánované doby platnosti příkazní smlouvy. Předkládaný dodatek prodlužuje dobu plnění do 30.
11. 2015.
O výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Zasedání bylo ukončeno ve 21:23 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Část II – přehled a znění přijatých usnesení.
3) Rozpočtové opatření 1/2015.
4) Rozpočtový výhled na období let 2015 – 2016.
5) Kalkulace cen pro vodné na rok 2016 I.T.V. CZ.
6) Zpráva o činnosti DSO Ladův kraj za rok 2015.
7) Stanovy DSO Ladův kraj ze dne 8. 12. 2015.
8) Protinávrhem pozměněný přehled odměn.
9) Směnná smlouva.
10) Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě.
Zapisovatel:
Jiří Macháček

Ověřovatelé:
Milan Jánský
Martin Vycpálek

Starosta:
Mgr. Jaromír Jech
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Zápis č. 19 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary
konaného ve čtvrtek 17. 12. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.
Část II. – přijatá usnesení
K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:
K bodu 1) Smlouva s provozovatelem vodohospodářského majetku Obce Všestary.
Zastupitelstvo obce:
Vyslechlo informaci starosty, že předmětná smlouva ještě nebyla posouzena MF ČR, tudíž
není co schválit.
Bez hlasování.
K bodu 2) Stanovení podmínek hospodaření obce do schválení rozpočtu obce na rok
2016.
Zastupitelstvo obce:
1. Ukládá starostovi zabezpečit hospodaření obce do schválení rozpočtu obce na rok 2016
podle rozpočtového provizoria.
2. Stanoví, že běžné výdaje obce budou čerpány maximálně do výše 35 % skutečných
běžných výdajů roku 2015.
3. Stanoví, že investiční výdaje dobíhající investiční akce Kanalizace Všestary bude obec
hradit dle závazků plynoucích z platných smluv.
4. Ukládá starostovi, aby předložil rozpočet obce na rok 2016 k projednání v zastupitelstvu
obce do 29.2.2016.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Návrh byl přijat.

K bodu 3) Rozpočtové opatření č. 1/2015.
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015. Příjmy upraveného rozpočtu činí 83.693.536Kč,
výdaje po úpravě činí 99.776.931 Kč a položka 8115 po úpravě činí 16.073.395 Kč. Navýšení
rozpočtového schodku o 76.385 Kč bude financováno z přebytku hospodaření předcházejících
období.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Návrh byl přijat.
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K bodu 4) Rozpočtový výhled na období 2015 – 2016.
Zastupitelstvo obce:
1) Schvaluje rozpočtový výhled obce na období let 2015 – 2016.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Návrh byl přijat.

K bodu 5) Stanovení ceny vodného – dodávané vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
na rok 2016.
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje cenu vodného – dodávané vody z vodovodu Všestary na rok 2016 podle
kalkulace předložené provozovatelem vodovodu ve výši 36,63 Kč/m3 bez DPH.
2. Stanoví pro rok 2016 nájemné provozovateli ve výši 1,07 Kč/m3 dodané vody bez DPH.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Návrh byl přijat.

K bodu 6) Informace ze setkání starostů DSO Ladův kraj.
Zastupitelstvo obce:
1. Vyslechlo informaci.
Bez hlasování.
K bodu 7) Stanovy DSO Ladův kraj.
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje stanovy DSO Ladův kraj schválené shromážděním starostů dne 8. 12. 2015.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Návrh byl přijat.

K bodu 8) Financování prací souvisejících s výstavbou kanalizace.
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje provedení jednacího řízení bez uveřejnění, na základě kterého byl s dodavatelem
stavby s názvem „Kanalizace Všestary“, kterým je spol. METROSTAV a.s. se sídlem
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo,
jehož přílohou jsou změnové výkazy č. 1 až 18. Tento dodatek má za následek navýšení
objemu stavebních prací dle zmíněných změnových listů a rovněž navýšení ceny díla
z původních 63.274.000 Kč bez DPH na 67.327.239 Kč bez DPH.“
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2. Schvaluje provedení jednacího řízení bez uveřejnění, na základě kterého byl s dodavatelem
stavby s názvem „Kanalizace Všestary“, kterým je spol. METROSTAV a.s. se sídlem
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, uzavřen dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo,
jehož přílohou jsou změnové výkazy č. 19 a 20. Tento dodatek má za následek navýšení
objemu stavebních prací dle zmíněných změnových listů a rovněž navýšení ceny díla
z původních 67.327.239 Kč bez DPH na 68.751.483,75 Kč bez DPH.“
3. Pověřuje starostu jednáním o úvěru s příslušným bankovním ústavem a podpisem úvěrové
smlouvy.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Návrh byl přijat.

K bodu 9) Zadávací dokumentace „Do Prahy na kole“.
Zastupitelstvo obce:
1. Vyslechlo informaci.
Bez hlasování.
K bodu 10) Poskytnutí jednorázových odměn členům výborů zastupitelstva obce a
komisí obce.
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje poskytnutí odměn za rok 2015 členům výborů Zastupitelstva obce Všestary a
komisí obce dle protinávrhem doplněné přílohy materiálu.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Protinávrh byl přijat.

K bodu 11) Směnná smlouva.
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje smlouvu o směně pozemků v předložené podobě.
2. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Návrh byl přijat.
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K bodu 12) Dodatek k příkazní smlouvě o investičním dozoru.
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje dodatek v předložené podobě.
2. Pověřuje starostu jeho podpisem.
Návrh byl přijat.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Zpracovala návrhová komise ve složení: Miloš Kuba, Helena Kubová.

Ověřovatelé :
Milan Jánský
Martin Vycpálek

Starosta :
Mgr. Jaromír Jech

