Zápis č. 8 ze schůze zastupitelstva Obce Všechlapy konané dne 17.2.2019
Přítomni: ing. V. Aubrecht, St. Šindelář, J. Plevka, ing. M. Zachová, ing. M. Kunc, M. Škvorová
Omluven: L. Kuneš
Zapisovatel : ing. V.Aubrecht
Hosté: V. T, R. V, D. M, Z. A
Program:
1. Zahájení
2. Schválení 1. úpravy rozpočtu obce na rok 2019
3. Strategie obce Všechlapy
4. Inventura majetku obce
5. Oslavy 120. Výročí založení SDH
6. Projednání úprav Jednacího řádu obce a Směrnic obce.
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 : M. Škvorová, J. Plevka
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přečten program zasedání, který byl schválen přítomnými bez připomínek.
K bodu 2. Schválení 1. úpravy rozpočtu obce na rok 2019
Zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 6-0-0 1. úpravu rozpočtu obce na rok 2019.
K bodu 3. Strategie obce Všechlapy
Zastupitelstvo obce Všechlapy rozhodlo o vytvoření pracovní skupiny pro vypracování Strategie obce
Všechlapy na období 2020-2028 ve složení M. Škvorová, ing. Kunc, ing. Aubrecht. Vytvoření obsahové
kostry Strategie se předpokládá do konce března 2019.
K bodu 4. Inventura majetku obce
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a vzalo na vědomí provedenou inventuru majetku za rok 2018.

K bodu 5. Oslavy 120. Výročí založení SDH
Zastupitelstvo obce projednalo možné oslavy 120. Výročí založení SDH, s tím , že během léta 2019
proběhnou oslavy formou „ hasičského dne“. Termín a rozsah oslav bude upřesněn zástupci SDH.

K bodu 6. Projednání úprav Jednacího řádu obce a Směrnic obce.
Zastupitelé obce byli seznámeni s platnými Směrnicemi obce a Jednacím řádem obce. Vzhledem
k změnám které proběhly nejsou tyto doklady aktuální. Starosta obce rozešle zastupitelům návrhy
jednotlivých směrnic k vyjádření. Do dalšího zasedání budou směrnice aktualizovány, případně schváleny.
K bodu 7. Projednání nedokončených věcí z minulého volebního období a předchozí schůze zastupitelstva.
a) zastupitelé byli seznámeni s kupní smlouvou na prodej části pozemku 1870/1.
b) zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nutnost stáhnout žádost o dotaci na výstavbu čekárny.
c) starosta informoval zastupitele o dalších krocích kolem parcel st. 92/1 a st. 92/2. k.ú. Všechlapy nad
Blanicí.
K bodu 8. Různé
a) starosta informoval zastupitele o jednání svazku obcí CHOPOS, které proběhlo 12.2.2019. Bylo
oznámeno zřízení pozice Koordinátora k výkonu sociální práce na území obce.
b) zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 6-0-0 příspěvek ve výši 10.000 Kč pro organizaci RUAH
o.p.s.
c) zastupitelstvo znovu projednalo možnost umístění zrcadel na výjezdech z obecních komunikací a
pověřilo starostu jednáním ze zástupcem SÚS o možnosti umístění dvou kusů zrcadel u budovy č.p. 5.
d) žádost p. M. M o možnost vyřešení nesouladu zakreslení skutečných hranic pozemku p.č. 138 a hranic
uvedených v KN. Zastupitelstvo souhlasí s následujícím postupem: P. M. M. osloví a požádá o souhlas
všechny sousední vlastníky parcely parcelní číslo 138, katastrální území Všechlapy nad Blanicí s tím, že
průběh hranic, který je evidován v katastru nemovitostí je chybný. Obec prostřednictvím starosty tento
návrh odsouhlasí.
e) žádost o provedení Dopravní úpravy na místní komunikaci procházející osadou Černá skála.
Zastupitelstvo obce rozhodlo počtem hlasů 0-5-1 o zamítnutí žádosti.
f) zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním a výstavbou dřevěného přístřešku, dle přiloženého nákresu,
žadatelů R. V. a R. V. počtem hlasů 6-0-0 .
g) zastupitelstvo projednalo žádost H. B. aj. K. o odkoupení části pozemku parcelní číslo1870/1, a pověřilo
starostu jednáním s žadateli o vyřešení celého zájmového území uvedeného v žádosti formou směny a
případného následného odkupu částí pozemků.
h) zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Č. o vyjádření ke stavbě dle přiložené dokumentace,
k připojení na sítě a k napojení na účelovou komunikaci. Zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 6-0-0
předloženou žádost.
ch) starosta informoval zastupitele obce o získání cca. 800 betonových tvarovek – žlabů do majetku obce.
i) starosta informoval zastupitele o konání brigády na úklid obecních pozemků. Předpokládaný termín
koncem března nebo začátkem dubna bude upřesněn s ohledem na klimatické podmínky.

j) zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 6-0-0 vypracování studie na odkanalizování obce Všechlapy
za nabídnutou cenu 18.000 Kč + DPH od firmy Jan Bejček, VODOMONT
k) zastupitelstvo obce souhlasí s počtem hlasů 6-0-0 se zapůjčením lavic a stolů pro akci Čistá řeka Sázava
2019.

- usnesení dle zápisuStarosta ukončil zasedání v 20.40 hodin
Zapsal:

ing. Václav Aubrecht

Ověřil:

Starosta obce:

Vyvěšeno :
Sejmuto:

27.2.2019

