Zápis č. 8 ze schůze zastupitelstva Obce Všechlapy konané dne 22.12.2018
Přítomni: ing. V.Aubrecht, St.Šindelář, J.Plevka, L.Kuneš, ing.M.Zachová, ing.M.Kunc, M.Škvorová
Zapisovatel : ing. V.Aubrecht
Hosté: V. Tichá, R. Vrbata, M. Zach, Danuše Marešová, Mgr. Dana Marešová,T. Plevka, Mir.Šindelář, M.
Burda
Program:
1. Zahájení
2. Schválení zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 25.11.2018
3. Schválení rozpočtu obce na rok 2019
4. Schválení příspěvku obce do rozpočtu BENE-BUS na rok 2019
5. Schválení příspěvku obce do rozpočtu CHOPOS na rok 2019
6. Schválení knihovního řádu obce
7. Inventura majetku obce 2018
8. Projednání nedokončených věcí z minulého volebního období a předchozí schůze zastupitelstva
9. Různé
K bodu 1. Zahájení
Jednání zahájil starosta.
Zastupitelstvo obce schválilo na návrh starosty pořízení zvukového záznamu z jednání zastupitelstva obce
počtem hlasů 7-0-0.
Ověřovatelé : ing. M. Zachová, ing. M. Kunc
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přečten program zasedání, který byl schválen přítomnými bez připomínek.
K bodu 2. Schválení zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 25.11.2018
Zastupitelstvo obce neschválilo počtem hlasů 1-0-6 změnu zápisu ze schůze konané dne 25.11.2018. Zápis
zůstane v podobě v jaké byl vyvěšen.
K bodu 3. Schválení rozpočtu obce na rok 2019
Zastupitelstvo obce Všechlapy schválilo počtem hlasů 7-0-0 rozpočet obce na rok 2019. Rozpočet je
navržen jako přebytkový, závazným ukazatelem je paragrafové znění rozpočtu.
K bodu 4. Schválení příspěvku obce do rozpočtu BENE-BUS na rok 2019
Zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 7-0-0 příspěvek obce do rozpočtu BENE –BUS na rok 2019 ve
výši 20437 Kč.

K bodu 5. Schválení příspěvku obce do rozpočtu CHOPOS na rok 2019
Zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 7-0-0 příspěvek obce do rozpočtu CHOPOS na rok 2019 ve
výši 56468 Kč.
K bodu 6. Schválení knihovního řádu Obecní knihovny ve Všechlapech
Zastupitelstvo schválilo počtem hlasů 7-0-0 knihovní řád Obecní knihovny ve Všechlapech. Platnost
knihovního řádu je od 22.12.2018.
K bodu 7. Inventura majetku obce 2018
Inventura majetku proběhne do 28.2.2019. Členové inventarizační komise: Ing. Martin Kunc, Marie
Škvorová, Luboš Kuneš, Věra Tichá, Ing. Václav Aubrecht. Předseda inventarizační komise bude zvolen
ze členů při proškolení inventarizační komise, které proběhne dne 28.12.2018 v 19.00 hodin v budově
Obecního úřadu ve Všechlapech.
K bodu 8. Projednání nedokončených věcí z minulého volebního období a předchozí schůze zastupitelstva
a) zastupitelstvo obce rozhodlo počtem hlasů 7-0-0 o ceně pro prodej dlouhodobě užívaných obecních
pozemků v intravilánu obce ve výši 350 kč/m2.
b) zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 7-0-0 prodej pozemku p.č. 1870/8, dle GP 292-180/2017
paní Marcele Staňkové za cenu 350 kč/m2.
c) zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci M. Škvorové o pokračujících krocích, které směřují
k dokončení směny pozemků p.č. 1796 a p.č. 997.
d) ) zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o umístění nově vybudované čekárny v obci,
zároveň pověřilo starostu a ing. M. Zachovou jednáním s p. Helenou Šindelářovou a SJM Plevkovi,
vlastníky sousedních pozemků, o případném odprodeji částí pozemků pod a kolem čekárny.
e) zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o stavu na st. parcelách 92/1 a 92/2. K dané věci
proběhla diskuze jak dále postupovat. Zastupitelstvo pověřilo starostu zajistit zpracování projektové
dokumentace k zabezpečení objektů, dle Statického zhodnocení stěn hospodářského objektu na pozemku č.
st. 91, zpracovaného Ing. Tomášem Hrdinou, zajištěním stavebního povolení a zajištěním cenových
nabídek na provedení zabezpečení objektů na st.p.č. 91.
K bodu 9. Různé
a) zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 7-0-0 5. Změnu rozpočtu obce na rok 2018.
b) starosta informoval zastupitele o setkání starostů ORP Vlašim. Starosta obce navrhnul pro rok 2019
vytvoření rezervy v rozpočtu obce pro povodně a živelné události.
c) zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci firmy REMA, a.s. o možnosti realizovat zpětný odběr
odpadů přes jejich firmu. Zastupitelé se k této nabídce postavili odmítavě, s tím, že spolupráce se
stávajícím subjektem přes zpětný odběr odpadů firmou EKO-KOM, a.s. funguje dostatečně.
d) VHS Benešov, s.r.o. připravila k projednání zastupitelstvem Plán financování obnovy majetku
vodohospodářské infrastruktury obce Všechlapy. Zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 7-0-0 Plán
financování obnovy majetku vodohospodářské infrastruktury obce Všechlapy. Starosta obce navrhnul pro
rok 2019 vytvoření rezervy v rozpočtu obce pro financování obnovy vodohospodářské infrastruktury.
e) žádost p. M. Mázora o možnost vyřešení nesouladu zakreslení skutečných hranic pozemku p.č. 138 a
hranic uvedených v KN. Zastupitelstvo požádalo starostu o doplnění informací k danému bodu. Tento bod
bude projednán na dalším zasedání.

f) starosta informoval zastupitele o stavu žádosti p. L. Berky o odkupu části obecního pozemku p.č. 1870/1,
a navrhnul, vzhledem k složité situaci kolem pozemku 1870/1, vyřešení této věci až po dokončení prodeje
pozemku p. M. Staňkové ( obě věci se týkají pozemku p.č. 1870/1 ).
g) zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 7-0-0 příspěvek na zabezpečení akce Mistrovství České
republiky hry Plamen Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve výši 5000 kč.
h) zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o nabídce STUDNAŘSTVÍ ŠTECHER s.r.o., a
pověřilo starostu dalším jednáním s touto firmou.
ch) zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 6-0-1 ( Aubrecht ) jako nového obecního hajného od
1.1.2019 p. Ing. V. Aubrechta za stejných podmínek jako předchozí obecní hajný.
i) zastupitelstvo znovu projednalo možnost umístění zrcadel na výjezdech z místních komunikací. Po
krátké diskuzi starosta bod přerušil s tím, že se na dalším jednání projedná účelnost a nutnost umístění
zrcadel.
j) zastupitelstvo obce zamítlo počtem hlasů 0-2-5 Žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu
Posázaví v roce 2019.
k) zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 7-0-0 jmenování kronikářkou obce p. Danuši Marešovou.
l) starosta informoval zastupitele o prodeji ryb dne 23.12.2018 a o konání hasičského plesu dne 8.2.2019.

- usnesení dle zápisuStarosta ukončil zasedání v 21.40 hodin.
Zapsal:

Ověřil:

Starosta obce:

Vyvěšeno :
Sejmuto:

