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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve čtvrtek 27.11. 2019 se v kulturním domě v Neznašově
konalo X. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice.

Starosta obce, za předpokladu trvajícího zájmu žadatelky,
zajistí sepsání nájemní smlouvy.

• ZOV schvaluje po stanovenou dobu řádně zveřejněný
rozpočet obce Všemyslice na rok 2020. Rozpočet je přebytkový a schválený na paragrafy. Příjmy jsou ve výši
21.569.300,- Kč, výdaje ve výši 20.216.840,- Kč a financování (splátky úvěru) ve výši 1.352.460,- Kč. Příspěvek pro ZŠ
a MŠ Neznašov je v částce 907.000,- Kč. ZOV současně
schvaluje předložený návrh rozpočtu sociálního fondu obce
Všemyslice na rok 2020.

• Po stanovenou dobu byl řádně zveřejněn záměr obce pronájmu místnosti pedikúry v 1. NP KD Neznašov. Zájemce je
jen jeden, připomínky k záměru nebyly vzneseny. ZOV souhlasí s pronájmem místnosti pedikúry v KD Neznašov, za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru obce paní L. B.
Starosta obce zajistí nájemní smlouvu a její podpisy.

• ZOV schvaluje po stanovenou dobu řádně zveřejněný návrh
střednědobého výhledu rozpočtu obce Všemyslice (rok 2021
– 2022).
• ZOV souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném břemeni
č.: CB-014330047376/001 ve prospěch E.ON Distribuce a.s.
Kabelovým vedením jsou dotčeny pozemky obce parc.
č. 557/3 a ppč. st. 232, k. ú. Všemyslice. Věcné břemeno je
úplatné za jednorázovou částku 10.000,- Kč bez DPH.
Starosta obce je oprávněn k podpisu smluvní dokumentace.
• ZOV schvaluje příkaz, plán a složení jednotlivých inventarizačních komisí k provedení řádné inventarizace obce Všemyslice k 31. 12. 2019.
• ZOV schvaluje doplnění a upřesnění podkladů k pořízení
změny č. 3 ÚP Všemyslice ve zrychleném řízení v již
schválené původní lokalitě č. 1 v k. ú. Všeteč, žadatel K. T.,
na základě nově upřesněné a doplněné žádosti.
• Vzhledem k problémům provázející záměr prodeje, obec
odstupuje od úmyslu prodeje části pozemku parc.
č. 1043/30, k. ú. Všemyslice tak, jak byla veřejnost informována ve zveřejněném záměru obce. Starosta obce
v tomto smyslu písemně uvědomí oba žadatele o koupi dané
části pozemku.
• Po stanovenou dobu byl řádně zveřejněn záměr obce
pronájmu místnosti kadeřnictví v KD Neznašov. Na adresu
obce byly doručeny tři žádosti o pronájem místnosti
kadeřnictví, připomínky k záměru nebyly žádné. ZOV souhlasí s pronájmem místnosti kadeřnictví v KD Neznašov, za
podmínek ve zveřejněném záměru obce pro paní D. K..

• ZOV souhlasí s návrhem ceny vodného a stočného na rok
2020 pro obec Všemyslice, jak předloženo provozovatelem
vodovodu a kanalizace v majetku obce Všemyslice firmou
Čevak a. s. Cena pitné vody za m3 - 34,49 Kč bez DPH, cena
vody odpadní 26,90 Kč/m3 bez DPH. Stanovení pevné složky
vodného a stočného dle jednotlivých kategorií hodnoty trvalého průtoku vodoměru se nemění, tj. 394,- Kč bez DPH
za vodné 340,- Kč bez DPH za stočné. Starosta obce je
pověřen podpisem dokumentů.
• ZOV souhlasí s předloženým návrhem dodatku č. 1/2020
svozovou firmou Rumpold 01 – Vodňany s. r. o., ke smlouvě
o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování služeb
oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území
obce a místních částí a zplnomocňuje starostu obce k podpisu dodatku.
• Obec na základě oslovení firmy Výtahy Line s. r. o., obdržela
cenovou nabídku na instalaci jednoho výtahu – první zastávka v místech sálu KD Neznašov, druhá zastávka balkon
KD Neznašov s následným přístupem do kanceláře OÚ Všemyslice, Neznašov č. 9 nebo do provozoven v 1. NP kulturního domu. Cena za dodání včetně stavebních prací
1.735.000,- Kč bez DPH.
• ZOV souhlasí, aby starosta obce dále jednal ve věci realizace
výtahu pro bezbariérový přístup do prostoru sálu KD Neznašov a kanceláří OÚ Všemyslice, Neznašov č. 9. Současně
starostu obce zplnomocňuje zajištěním zadávací dokumentace pro provedení výběrového řízení a určilo členy výběrové
komise a jejich náhradníky.
• ZOV souhlasí s dohodou o postoupení nájmu (pachtu)
Horácké hospůdky ve Všeteči mezi D. Š. a O. M. jako postupiteli, J. Š., na kterou je pacht postupován a obcí Všemys-
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lice jako postoupenou stranou. Starosta obce zajistí vyhotovení dohody a její podpisy.
• ZOV schvaluje zveřejnění pronájmu nebytových prostor pohostinství v Bohunicích, ppč. st. 161 a 162 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu neurčitou
- měsíční nájemné 200,- Kč bez energií
- platné živnostenské oprávnění pro služby v pohostinství
- umožnění podnájmu provozovny
- celoroční provoz v souladu s potřebami občanů
• ZOV souhlasí s podpisem dodatku č. 1 ke SoD s firmou Š+H
Bohunice s.r.o., Temelín 3 na stavební akci: „Stavební úpravy
KD v Bohunicích“ jehož obsahem je prodloužení termínu
dokončení díla k datu 20. 12. 2019 a to z důvodu víceprací
zjištěných při vlastní realizaci díla.
• ZOV souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000,- Kč formou darovací smlouvy Jihočeskému centru pro zdravotně
postižené a seniory o.p.s., pracoviště České Budějovice.
• ZOV souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč formou darovací smlouvy Prevent 99 z. ú., Strakonice.
• Paní Chlumecká – přednesla zprávu o provedené kontrole
kontrolním výborem na Obecním úřadě Všemyslice dne 20.
11. 2019.
• Paní Š. – stížnost na zápach z otevřené stoky (teče to z roury)
pod nemovitostí čp. 42 v Neznašově.
• Paní J. – zda bude obec reagovat na její podnět ohledně vydání obecně závazné vyhlášky o maximálním omezením
zábavné pyrotechniky a ohňostrojů, zvláště pak při vítání
nového roku.
Ve čtvrtek 12. 12. 2019 se v kulturním domě v Neznašově konalo
XI. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice.
• ZOV určuje s platností od 1. 1. 2020 kompetence starosty
k provádění rozpočtových opatření a to:
1. do výše 300.000,- Kč nad rámec závazných ukazatelů, tj.
nad rámec schváleného paragrafu
2. rozpočtové opatření v částkách vyšších může starosta
obce provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy spojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění
chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj
k odvrácení možných škod a dále, když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrad pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů
a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
• ZOV si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření, provedeném v kompetenci starosty na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva, konaném po
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího
stručného odůvodnění.
• ZOV schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Všemyslice
č.1/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů.
• v případě této vyhlášky se mění roční poplatek na 700,- Kč
jak pro trvale přihlášené, tak pro objekty určené k individuální
rekreaci.
• u občanů starších 70-ti let dochází k navýšení poplatku
o 100,- Kč a to na 400,- Kč.
• u studentů, kteří jsou ubytováni z důvodu studia mimo obec,
tj. na koleji, internátě, ubytovně atp. dochází k navýšení na
300,- Kč.
• ZOV schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Všemyslice
č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
• u vyhlášky o místním poplatku ze psů dochází k navýšení
poplatku za prvního psa na 200,- Kč a každý další pes téhož
držitele se nenavyšuje a je též 200,- Kč.
• u osob starších 65 let je poplatek za prvního psa stanoven
ve výši 100,- Kč a každý další pes téhož držitele 100,- Kč.
• ZOV schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Všemyslice
č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu.
• zde je sazba poplatku stanovena na 8,- Kč za každý započatý den s výjimkou dne počátku.
• ZOV schvaluje OZV obce Všemyslice č. 4/2019 o místním
poplatku ze vstupného.
• u vyhlášky o místním poplatku ze vstupného dochází
k navýšení paušální částky na kulturní akci na 1.000,- Kč,
u sportovních, prodejních a reklamních akcí to je 200,- Kč.
• u sazby stanovené procentem je to u všech zmiňovaných
akcí 10%.
• ZOV se rozhodlo zrušit novou OZV obce Všemyslice
č. 5/2019, obecně závaznou vyhlášku za užívání veřejného
prostranství č. OZV č. 1/2016.
• Nové obecně závazné vyhlášky budou zveřejněny na
www.vsemyslice.eu a nabývají účinnosti od 1. 1. 2020.
• ZOV schvaluje dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Týn nad Vltavou 2020 – 2022, který je výstupem projektu „Pokračování plánování sociálních služeb
v ORP Týn nad Vltavou.
• ZOV souhlasí se zařazením investičních i neinvestičních
záměrů zřizované školy do Strategického rámce MAP jako
přílohy dokumentu Místního akčního plánu vzdělávání ORP
Týn nad Vltavou.
• ZOV souhlasí s podpisem dodatku č. 2 ke SoD s firmou Š+H
Bohunice s. r. o., Temelín 3 na stavební akci: „Stavební úpravy
KD v Bohunicích“ jehož obsahem je změna ceny plnění za
odvedené dílo vzhledem při realizaci akce zjištěných
méněprací a víceprací. Celková cena dle SoD a změnových
soupisů je 5.045.667,95 Kč bez DPH, vysoutěžená cena před
realizací akce 4.445.744,- Kč bez DPH.
• ZOV souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši
10.000,- Kč žadateli ARPIDA centrum pro rehabilitaci osob
se zdravotním postižením, z. ú., U Hvízdala 9, České
Budějovice.

Zápis ze zastupitelstva je k nahlédnutí na Obecním úřadě a Výpis usnesení je zveřejněn na webových stránkách obce.
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PLESOVÁ
SEZÓNA 2020
11. 1.
8. 2.
15. 2.
28. 2.
13. 3.

Myslivecký ples, KD Bohunice
Hasičský ples, KD Bohunice
Hasičský ples, KD Neznašov
Obecní ples, KD Neznašov
Divadelní ples, KD Neznašov

Krásné
svátky vánoční,
štěstí a zdraví
v roce 2020,
přeje
Obec Všemyslice.

VÁNOČNÍ
BOHOSLUŽBY
V NEZNAŠOVĚ
úterý 24. 12. 2019 – 15:30 bohoslužba slova
středa 25. 12. 2019 – 11:00 bohoslužba slova
čtvrtek 26. 12. 2019 – 11:00 mše svatá
sobota 28. 12. 2019 – 17:00 mše svatá
středa 1. 1. 2020 – 11:00 bohoslužba slova

Otevírací doba obecního úřadu během vánočních svátků
23. 12. 2019 – 1. 1. 2020 ZAVŘENO

Otevírací doba sběrného místa během vánočních svátků
25. 12. 2019 - ZAVŘENO
28. 12. 2019 – 10-11 hod.
29.12.2019 – 13-14 hod.
1.1.2020 – ZAVŘENO

Informace o svozu odpadu během vánočních svátků
52. týden - v posledním týdnu probíhají svozy normálně dle
svozových dnů. (Štědrý den, 1.svátek vánoční, 2.svátek
vánoční)
1. týden - ve středu Nový rok 1.1.2020 svozy neprobíhají
a jsou nahrazeny následující den, tzn. že všechny svozy
v tomto týdnu jsou od středy posunuty o 1 den.

Česko zpívá koledy
Již počtvrté jsme se v Bohunicích, ve středu 11. 12.
2019, společně sešli u rozsvíceného stromku, abychom se zpěvem koled připojili k celonárodní akci
„Česko zpívá koledy“. Letos to však bylo poprvé, kdy
se k nám bohunickým nepřidal ani jeden přespolní
zpěvák, sic byla obecním rozhlasem ve vesnicích akce
dvakrát vyhlášena. Přesto se u stromku setkalo více
jak 20 místních občanů včetně dětí, které se aktivně k
dospělým, svými tenkými hlásky, připojily. Po odzpívání
jsme ještě hodinu povídali a občerstvovali se vším co
bylo přičiněním zúčastněných přichystáno. Organizátoři této akce v Bohunicích – SDH a Dámský klub tímto
děkují všem, kteří přišli a samozřejmě se těší na setkání
v příštím roce. Pozn. Před vlastním zahájením zpěvu
koled byla věnována minuta ticha za zemřelé při
tragédii ve FN v Ostravě.

čtvrtek 2.1. bude svážen v pátek 3.1.

Karel Tůma, velitel SDH Bohunice
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ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
POŽÁR VE ŠKOLE!

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ZŠ A MŠ NEZNAŠOV

Ve středu 4. prosince jsme ve škole zažili něco
jedinečného. Cvičili jsme, jak se zachovat během případného požáru v budově školy. Cvičení se zúčastnily
všechny složky integrovaného záchranného systému
(IZS) – Hasičský záchranný sbor Týn nad Vltavou
a JSDH Neznašov, dále Zdravotnická záchranná služba
JčK a Městská policie Týn nad Vltavou. Cvičení bylo zaměřeno na evakuaci osob, vyhledání ohniska požáru
a jeho likvidaci, ošetření raněných a zajištění prostoru
proti vniku nezúčastněných osob a zároveň usměrňování provozu v okolí události. Během akce si některé děti vyzkoušely evakuaci v maskách, jiné se z 2.

Každým rokem se na začátku prosince sčítají u všech
dětí veškeré hříchy. Ani tento rok nebyl výjimkou. Čerti
převažují hříchy na pomyslné pekelné váze. Pekelná
Kniha hříchů jim pak ukáže, kdo má kolik hříchů a jak
jsou závažné. Možná by se dalo říci, že tento rok
hříšníků trochu přibylo, a proto jsme nic nenechali

náhodě. Děti se učily básničky, písničky, třídy ozdobily
výrobky s čertí tématikou a v hloubi duše se modlily za
nadílku bez brambor. Už při prvním zaťukání na okno
se některým zastavil dech. Do školky i do školy totiž
přišla část pekla s andělem a Mikulášem. A hříšníci?

patra svezly plošinou (což byl opravdu veliký zážitek),
někteří byli vyšetřeni v sanitce. Cvičení bylo pro
všechny strany poučné a obohacující, přestože některé
děti se bály o starší sourozence, aktovky a plyšáky
a oplakávaly je . Cvičení bylo následně zakončeno
společnou besedou se všemi zúčastněnými složkami
v kulturním domě.
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soutěžního klání, a to na turnaj ve vybíjené. Loni turnaj vyhrály, a proto chtěly udělat vše pro obhájení
zlatého kovu. A opravdu se jim to povedlo.
Společnými silami, vůlí a chutí se opět staly mistry
vybíjené. Za výbornou reprezentaci školy všem
děkujeme a gratulujeme!

Přejeme Vám
krásné a příjemné Vánoce
s pohodovou atmosférou,
klidem a odpočinkem
a vše dobré do nového roku 2020,
zejména zdraví, lásku a radost.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Neznašov

SILVESTROVSKÉ OHŇOSTROJE
Čertí chování vyměnili za andělskou svatozář
a Mikulášovi slíbili polepšení. Snad to případným
hříšníkům pomůže, aby se včas polepšili a čerti se
k nám nemuseli vracet.

Tak jako každý rok se blíží doba rachejtlí
a ohňostrojů. Chtěli bychom požádat občany, aby
zábavnou pyrotechniku používali s rozvahou a na
vhodných místech, ideálně dostatečně daleko od
pastvin s dobytkem. Nikdo by asi nechtěl , aby se
opakoval smutný případ z loňska, kdy k vyděšeným psům a dalším zvířatům přibyla i tři ušlapaná, čerstvě narozená telátka u soukromého
chovatele ve Všemyslicích. Za všechny čtyřnohé
obyvatele našich vsí předem děkujeme a užijte si
silvestrovské a novoroční veselí bez velkých ran.
Obec Všemyslice

Koše na psí exkrementy

OBHÁJENÉ ZLATO VE VYBÍJENÉ!
Ve středu 11. prosince se deset žáků 4. ročníku
zúčastnilo vánočního sportovního soutěžení v Týně
nad Vltavou. Společně s dalšími týmy proti sobě žáci
soutěžili ve sportovních disciplínách skok přes švihadlo, hod medicinbalem, hod na koš, florbalové
dovednosti, sedy-lehy, skok z místa a štafeta
4x10m. Naše děti se těšily hlavně na druhou část

Vzhledem k nedostatečné hustotě košů kolem tras pro
venčení psů, zvažujeme v Neznašově zakoupení několika
nových košů přímo určených na psí exkrementy spolu se zásobníkem na sáčky. Zatím jsou vytipována tři místa pro jejich
umístění a to: na rohu fotbalového hřiště (směrem ke
kostelu), u konce dětského hřiště (křižovatka s ulicí dolů
k paneláku a na Kořensko) a poslední u kašny (začátek
jednosměrky v takzvané Vládní ulici). Tímto bychom chtěli
poprosit pejskaře ať se vyjádří k umístění košů, případně
navrhnou jiné místo. Koše nejsou žádnou levnou záležitostí,
proto bychom je rádi umístili co nejlépe.
info@vsemyslice.eu
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ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
Obec Všemyslice děkuje Jaderné elektrárně
Temelín ze skupiny ČEZ, za finanční podporu
akce“ Rozsvícení vánočního stromu v obci
Všemyslice-Neznašov 2019“.

Sázíme budoucnost
Vážení a milí spoluobčané!
Možná jste zaznamenali iniciativu Nadace Partnerství, která má ambiciózní plán podpořit výsadbu
10 miliónu stromů v lukách, lesích, podél cest, ulic
i na návsích a náměstích. Za každého obyvatele naší
země je v plánu vysadit jeden strom a to během pěti
let. Stromy jsou jedním z účinných nástrojů proti
změně klimatu. Dokáží přinést vodu tam, kde jsme
ji vzali, přináší chlad a stín do míst, která jsme zastavěli a zalili betonem.
Obec Všemyslice se do projektu Sázíme budoucnost také zapojila. Během letošního roku bylo v Bohunicích vysazeno u kapličky, podél chodníku
a u potoka devět vzrostlých stromů a to ozdobných
jabloní a javorů babyka. V aleji podél cesty Na Přehájku se doplnilo dvacetčtyři slivoní a od jara také
rostou tři ovocné stromy u dětského hřiště ve Všemyslicích. Ve stejné vsi vedle nové cesty za
kapličkou a dále k lesu vysázel Státní pozemkový
úřad, podle projektu, čtrnáct lip a jeřábů. Ve Všeteči
u požární nádrže nahradilo suché borovice pět
jeřábů. A nakonec kolem paneláku a dětského hřiště
v Neznašově obec vysázela jedenáct stromů a to lip,
babyk a ozdobnou jabloň.

Plán vysadit novou, účelnou a esteticky zajímavou alej podél spodní strany dětského hřiště bohužel nevyšel, kvůli v zemi položeným kabelům.
Ozdobné jabloně a javory babyka jsou kultivary,
které moc nevyrostou a proto jsou vhodné do zástavby. Ostatní stromy byly vysazeny mimo zástavbu
a lípy v Neznašově nahradily pokácené nebo chybějící stromy v aleji ke kostelu. Během letošního roku
bylo v obcích a podél okolních cest vysázeno 66
stromů, tak se snad všem bude dařit a budou
přinášet radost a užitek budoucím generacím. Přáli
bychom si, aby nejen sázení stromů, ale i péče
o nově vysazené stromy nebyly pouze aktivitami
obce, ale i Vás občanů.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
ZAPOJTE SE DO POMOCI POTŘEBNÝM A STAŇTE SE VEDOUCÍM SKUPINKY TŘÍ KRÁLŮ
Farní charita Týn nad Vltavou, která poskytuje sociální služby na Vltavotýnsku, se od už začátku prosince
připravuje na Tříkrálovou sbírku. Ta odstartuje hned po novém roce. V těchto dnech se pracovnice a pracovníci
Charity Týn snaží vedle běžného provozu sociálních služeb zajistit, aby co nejvíce domovů na Vltavotýnsku,
nejlépe všechny a tedy i Vaše domovy v Bohunicích, Všemyslicích, Neznašově, Slavěticích a ve Všeteči,
navštívili Tři králové.
Proto Farní charita Týn nad Vltavou hledá další dobrovolníky, hlavně dospělé, kteří by se stali vedoucími
skupinek tří dětí - Tří králů a doprovázeli je při koledování. Hledáme také děti, které by se chtěli zapojit do
Tříkrálové sbírky jako koledníci. Dobrovolnictví je jedna z možností, jak pomoci potřebným a zároveň začít nový
rok dobrým skutkem. Pokud Vás možnost této dobrovolnické činnosti zaujala, prosíme zájemce, aby kontaktovali koordinátorku Tříkrálové sbírky Charity Týn Markétu Vlnatou na telefonu 733 676 684 nebo na emailu
pecovatelky@tyn.charita.cz.
Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. 1. do 14. 1. 2020 a jako každoročně, tak i letos se vydají skupinky
tříkrálových koledníků do Vašich domovů, aby Vám zazpívali, přinesli radost a Boží požehnání, a také koledovali
pro lidi v nouzi, kteří se mnohdy ne vlastním zaviněním dostali do svízelné situace, se kterou si nemohou sami
poradit. Jako každoročně, koledníky bude doprovázet vedoucí (nebo může být jedním ze Tří králů) starší
15 let, který se na požádání prokáže dokladem totožnosti a průkazkou Tříkrálové sbírky. Finanční dary budou
Tři králové vybírat do zapečetěných kasiček s logem Charity. Výtěžek Tříkrálové sbírky použije Farní charita
Týn nad Vltavou na dofinancování jejích sociálních služeb a projektů. Informace o sociálních službách a projektech, které poskytujeme, najdete na našem webu na www.tyn.charita.cz, v naší kanceláři na adrese Farní
charita Týn nad Vltavou, Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou (budova Polikliniky Týn nad Vltavou, 3 patro).
Inffomace o Tříkrálové sbírce Vám podá koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Týn Mgr. et Bc. Markéta Vlnatá
na telefonu 733 676 684 nebo na emailu pecovatelky@tyn.charita.cz.
Farní charita Týn nad Vltavou
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