Zápis č. 13 ze zasedání zastupitelstva Obce Všechlapy konané dne
15.12.2019
Přítomni:
L. Kuneš

ing. V. Aubrecht, St. Šindelář, J. Plevka, ing. M. Zachová, M. Škvorová,

Omluven: ing. Martin Kunc
Zapisovatel : ing. V.Aubrecht
Hosté: M. Z., R. V.
Program:
1. Zahájení
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
3. Změna územního plánu obce
4. Strategie obce Všechlapy
5. Obecní vyhlášky
6. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace
7. Projednání nedokončených věcí z minulého volebního období a předchozí schůze
zastupitelstva
8. Různé
K bodu 1. Zahájení
Jednání zahájil starosta.
Zastupitelstvo obce schválilo na návrh starosty pořízení zvukového záznamu z jednání
zastupitelstva obce počtem hlasů 6-0-0.
Ověřovatelé :Ing. M. Zachová, J. Plevka
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přečten program zasedání, který byl schválen přítomnými bez připomínek.

K bodu 2. Schválení rozpočtu obce na rok 2020,
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2020 počtem hlasů 6-0-0. Rozpočet byl
schválen jako přebytkový. Závazným ukazatelem je paragrafové znění rozpočtu.
K bodu 3. Změna územního plánu obce
Zastupitelstvo obce Všechlapy v souladu s § 55 a obdobně §6 odst. 5 § 47 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádem v platném znění rozhodlo počtem
hlasů 6-0-0 o přípravě pořízení změny č. 1 územního plánu obce Všechlapy a o možnosti
podávat návrhy na změnu č. 1 do 29.2.2020 na Obecní úřad Všechlapy. Návrhy na pořízení
změny budou v souladu s §46 obsahovat: viz příloha č. 1 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce jmenuje ing. V. Aubrechta určeným zastupitelem pro pořízení územně
plánovací dokumentace obce Všechlapy.
Zastupitelstvo obce rozhodlo počtem hlasů 6-0-0, že každá schválená i neschválená žádost o
změnu využití ploch při změně č.1 územního plánu bude zpoplatněna, pro fyzické osoby
částkou 2000 Kč, pro právnické osoby částkou 20000 Kč.
Formulář žádosti na změnu územního plánu bude doručen do poštovních schránek trvale
žijících obyvatel obce a dále bude uveřejněn na elektronické úřední desce a na úřední desce
před budovou Obecního úřadu Všechlapy
K bodu 4. Strategie obce Všechlapy
Zastupitelstvo obce projednalo předložené znění strategie obce. Zastupitelstvo obce pověřilo
M. Škvorovou finalizací textu strategie, tak aby na příštím zasedání mohlo dojít ke schválení.
K bodu 5. Obecní vyhlášky
Zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 5-0-1 ( J. Plevka ) vyhlášku č. 1/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 6-0-0 vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze
psů.
K bodu 6. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce Všechlapy schválilo počtem hlasů 6-0-0 přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci Oslava 120 let SDH
Všechlapy“.
K bodu 7. Projednání nedokončených věcí z minulého volebního období a předchozí
schůze zastupitelstva.
a) starosta seznámil zastupitele s vypracovaným geometrickým plánem č. 306-317/2019,
který má za cíl zpřesnit a narovnat majetkové poměry kolem místní komunikace parcelní číslo
1788/1, k.ú. Všechlapy nad Blanicí.

Zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 6 – 0 – 0 záměr prodat či směnit pozemky parcelní
čísla: 1870/10, 1870/11, 1788/10, 1788/8 , 1788/6 a 1788/3, vše dle geometrického plánu č.
306-317/2019 vypracovaného Ing. Brejchovou.
b) starosta seznámil zastupitele obce s postupem při výstavbě studny pro zásobení požární
nádrže.
K bodu 7. Různé
a) starosta obce seznámil zastupitele s Plánem inventur za rok 2019. Inventura majetku obce
proběhne do 29.2.2020. Byla jmenována inventarizační a likvidační komise ve složení Ing.
Martin Kunc, Ing. Václav Aubrecht, Marie Škvorová, Luboš Kuneš, Martin Burda, Věra
Tichá. Předsedové inventarizační a likvidační komise budou zvoleni ze členů při proškolení
komisí.
b) zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 6-0-0 rozpočet DSO CHOPOS na rok 2020.
c) zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 6-0-0 příspěvek 1000 Kč na zabezpečení
činnosti OSH Benešov.
d) starosta obce seznámil zastupitele s úpravou odměn zastupitelů od .1.1.2020.
e) starosta obce seznámil zastupitele se stavem obecního lesa.
f) zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 6-0-0 pořízení nového stolního počítače do
budovy Obecního úřadu.

- usnesení dle zápisuStarosta ukončil zasedání v 20.55 hodin
Zapsal:

Ing. Václav Aubrecht

Ověřil:

Jan Plevka
Ing. Marcela Zachová
Starosta obce:

Vyvěšeno :

Sejmuto:

Příloha č. 1

Žádost o změnu územního plánu

a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických
nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,

b) údaje o navrhované změně využití ploch dotčených území obce,

c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny

e) návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu a dalších nákladů
uvedených v § 55a odst.2 písm.f)

