ZPRAVODAJ
Obce Všemyslice
r e g i s t r o v á n
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pod č. 19860

kové agendy, v důsledku zrušení přestupkové
komise města Týn nad Vltavou a jejího nahrazení
samostatným referentem, který bude řešit přestupky dle nového zákona č. 250/2016 Sb.
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
čímž dojde k podstatnému navýšení nákladů
činnosti této agendy.

XXXV. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Všemyslice (ZOV) se konalo dne 12. dubna od 19:00
v HZ Všemyslice za přítomnosti 10 zastupitelů. Na
začátku zastupitelé schválili navržený program,
ověřovatele zápisu, zapisovatelku a rozpočtová
opatření.
n

n

n

n

ZOV souhlasilo s uzavřením nově předloženého
návrhu směnné smlouvy pozemku parc.
č. 803/3, ostatní plocha, výměra 1809 m2 za
části pozemků parc. č. 771/1 (výměra 747 m2
a 641 m2) a dále část pozemku parc. č. 695/4
(výměra 421 m2), vše k. ú. Všemyslice.
ZOV souhlasilo s dalšími administrativními kroky
ve věci směny pozemků mezi obcí Všemyslice
(ppč. 44/43) za poz. pč. st. 171/2 a část poz. pč.
44/42 dle GP č. 271-8/2018 v majetku fyzické
osoby. Po vyslovení souhlasu s dělením poz. pč.
44/42 ORR MěÚ v Týně nad Vltavou, bude
odsouhlasení návrhu směnné smlouvy spolu se
zřízením věcného břemene služebnosti předmětem následného veřejného jednání ZOV.
ZOV souhlasilo s uzavřením smlouvy o věcném
břemeni č. CB-014330042795/001 ve prospěch
společnost E. ON Distribuce, a. s. na provedenou stavební akci „Všeteč 50 – úprava NN“,
umístění distribuční soustavy kabelu NN a pilíře
NN. Stavbou je dotčen pozemek parc. č. 1887
v obci a k. ú. Všeteč v majetku obce Všemyslice.
Věcné břemeno je úplatné za jednorázovou
částku 5.000,- Kč bez DPH.
ZOV souhlasilo s podpisem nového návrhu veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu přestup-
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ZOV odročilo rozhodnutí o zveřejnění záměru
prodeje nemovitosti pozemek parc. č. st. 38/1,
č. p. 62 v obci a k. ú. Všeteč, (bývalá prodejna)
na základě podané žádosti, po dobu než se
uskuteční osobní jednání se současným nájemcem, žadatelem a zadá se vypracování pracovního odhadu nemovitosti.

n

ZOV souhlasilo s přípravou a provedením
výběrových řízení na dodavatele stavby:
a) Rekonstrukce chodníku v obci Všemyslice,
místní část Neznašov
b) Obnova střešní krytiny bývalé stáje a stodoly
v centru obce Neznašov
Současně určilo jednu výběrovou komisi pro obě
výběrová řízení ve složení:
Členové:
Ing. Karel Tůma
Josef Starý
Martin Maroušek
n

Náhradníci:
Daniel Tibitanzl
Ing. Marie Švehlová
Milan Růžička

Přestavba objektu Neznašov č. 15 pokračuje dle
ujasněné studie nového uspořádání, překážkou
jsou všechny staré a v mnoha případech nefunkční rozvody (především odpady), voda
v ocelovém potrubí s nebezpečím usazujícího se
vodního kamene, kabelové rozvody s hlinídokončení na str. 2

strana 2
dokončení ze str. 1

kovými vodiči. Představa využití stávajícího
zařízení stejně jako zmíněných rozvodů je
nereálná. ZOV vzalo na vědomí informaci
starosty o rekonstrukci objektu občanské vybavenosti Neznašov 15, která by měla být realizována v termínu do 1. 7. 2018, včetně informace o způsobu zadávání konkrétních zakázek
na jednotlivá řemesla. ZOV s tímto postupem
souhlasilo a považuje jej za postup v souladu se
zásadami vnitřní Směrnice obce Všemyslice při
zadávání zakázek malého rozsahu č. 1/2017.
n

ZOV souhlasilo s podáním žádosti o poukázání
finančních prostředků z Rámcové smlouvy a Dodatku č. 1 se společností ČEZ a. s. pro letošní
rok 2018 ve výši 2.000.000,-Kč a souhlasilo s jejich konkrétním určením na tyto investiční akce
obce:
a) Rekonstrukce a vybavení vnitřních prostor objektu občanské vybavenosti Nezanšov 15
b) Osvětlení hřbitova Neznašov a přilehlého
parkoviště
c) Oprava obvodové zídky bývalé ZŠ ve Všeteři
(zabezpečení pozemku)

n

n

n

ZOV schválilo přednesené a navržené výše
individuálních dotací pro zájmové a společenské
organizace na základě jejich individuálních
žádostí v celkové výši 379.000,- Kč. Finanční
potřeby žadatelů budou uvolněny z prostředků
poukázaných společností ČEZ a. s. v rámci
Oranžového roku 2018. ZOV současně schválilo
dotaci ve výši 40 000,- Kč na kroužky provozované Neznášek, z. s. při ZŠ a MŠ Neznašov.
ZOV souhlasilo s poskytnutím daru ve výši
50 000,- Kč na vydání knihy o historii osad obce
Všemyslice s názvem „Se znamením dvojitého
lekna“.
ZOV souhlasilo formou Darovací smlouvy
s poukázáním částky 3.000,- Kč spolku Vltavotýnská lokálka z. s., Týn nad Vltavou k zajištění akce tradiční nostalgické jízdy z Číčenic
do Týna nad Vltavou v době konání vltavotýnské
pouti a u příležitosti 120. výročí existence této
tratě.

n ZOV souhlasilo s prodloužením provozní doby
sběrného místa ve dvoře v Neznašově s platností od 5. 5. 2018 v sobotu odpoledne od 17:00
do 18:00 hodin do odvolání.
PODANÉ INFORMACE
a) Doručené dvě nové žádosti na pronájem objektu
občanské vybavenosti Neznašov 15.
b) Firmou ČEVAK a. s. předložené vyúčtování
podle „Smlouvy o nájmu veřejného vodovodu,
kanalizace a jiného vodohospodářského majetku
obce Všemyslice za účelem jeho správy a provozování“ s výsledkem doplatku nájemného na
účet obce Všemyslice ve výši 130.989,- Kč bez
DPH.
c) Informace o plánované realizaci geologických
prací v k. ú. Bohunice nad Vltavou a rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu
státní správy II, České Budějovice ve věci
stanovení průzkumného území pro vyhledávání
ložiska vyhrazeného nerostu žadatele společnost
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
d) Obec Všemyslice na základě kupní smlouvy
zakoupila jako věcný dar pro nastupující
prvňáčky ZŠ Neznašov, počínaje školním rokem
2018/2019 „Básničky z naší vesničky pro nejmenší dětičky“ s omalovánkami.
e) Žádost o zpevnění obecní komunikace pozemek
parc. č. 219/30 v úseku od nové ČOV
k pozemku parc. č. 210/31. Důvodem požadavku přístupové cesty odpovídajícího stavu je
mj. tato podmínka stanovená stavebním úřadem
pro vydání stavebního povolení.
f) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2017 obce Všemyslice provedené krajským
úřadem Jihočeského kraje, ekonomických odborem, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí s výsledkem bez závad, čímž patří
poděkování administrativním pracovnicím obce
za poctivou a zodpovědnou práci.
Na závěr se diskutovalo o chodníku ve Všeteči
a novém majiteli hotelu v Neznašově.
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ZLATÁ SVATBA

Krásné výročí 50 let společného života oslavili
v sobotu 21. dubna 2018 manželé Věra a Oldřich Šmitmajerovi z Neznašova. Strávit padesát let s jednou milovanou osobou, to je nádherný dar manželského života
a zaslouží si být oslavován. Slavnostní řeč pronesl
starosta obce a v příjemné atmosféře „zlatí manželé“

symbolicky obnovili svůj manželský slib, zaznělo upřímné
ANO a podepsali se do pamětní knihy obce.
Zlatému manželskému páru děkujeme za pozvání
a vřelé přijetí, a ještě jednou přejeme do dalších
společných let mnoho zdraví, radosti a spokojenosti.
Obec Všemyslice

NEZNAŠOV – „VLÁDNÍ“
ULICE A PARKOVÁNÍ

SPOUŠTÍME NOVÝ
INFORMAČNÍ
SYSTÉM

Ulice od studny u zámku ve směru dolů ke sv. Anně,
zažitého místního označení „Vládní" jak víme, byla
v nedávné době kompletně opravena v souladu s PD, ale
především danými kritérii poskytovatele dotace na tuto
opravu. Vybudované „šikany" pro omezení rychlosti
a jednosměrný provoz nebyl právě občany této ulice přijat s nadšením.

Dostat email o zkoušce sirén, cvičení
nebo ověřování technologie, které může
být slyšet i mimo elektrárnu. Tuto
možnost má teď kdokoli, kdo se registruje na www.ete.cz. Registrace
zabere pár desítek sekund, informační
servis budou mít uživatelé zdarma.
A pokud jsou z okolí elektrárny,
mohou dostávat i SMS. Schránky uživatelů hltit nebudeme. Pouze budeme informovat o věcech, které by bez
vysvětlení mohli někoho znepokojit.

Nicméně parkovací odstavná stání byla vítána a jsou
plně využívána. Bohužel někdy až nad rámec počítaného
využití neboli, parkuje nám zde i několik aut jedné rodiny.
A to je právě ten kámen úrazu, protože známí, kteří přijíždějí do ulice na návštěvy pak nemají místo, kam by své
auto odstavili. Bylo by vhodné, abyste si Vy obyvatelé
„Vládní ulice" toto vzali k srdci a respektovali potřeby
parkování i pro druhé.

JE Temelín
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ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
SPORT NÁS BAVÍ

Bruslit na ledě s medvědem? Potkat se v bazénu s vodníkem? Možná pro někoho sen,
ale pro žáky ZŠ a MŠ Neznašov realita.
I tento rok děti ve sportu nezahálejí. Díky projektu Děti do bruslí a pod zkušeným dohledem hokejových trenérů si děti mohly užívat 10 lekcí bruslení na zimním stadionu
v Soběslavi. Ze soběslavského ledu jsme plynule přešli do píseckého bazénu, kde jsme si
zdokonalovali své plavecké dovednosti. Děti byly v obou sportech moc šikovné, a postupem času nebylo vidět, kdo v daných lekcích začíná. Všichni jsme si bruslení i plavání užívali a už teď se těšíme na další společné sportovní zážitky.

VELIKONOČNÍ TURNAJ
Jak se již stalo tradicí, konala se o Velikonocích střelecká soutěž ze vzduchové pistole
na střelnici ve Všeteči. Ve velikonočně vyzdobené místnosti se registrovali účastníci a na půdě
se odehrávaly samotné střelby. Všichni se snažili o co nejlepší výsledky a takto to dopadlo:
Kategorie ženy: 1. Šárka Augstenová, 2. Nikola Stejskalová, 3. Marie Švehlová
Kategorie muži: 1. Radek Řeháček, 2. Josef Kuboušek, 3. Jiří Šplíchal
Děkujeme všem, co přišli a užili si s námi střelecké odpoledne.
AVZO Všeteč
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l REFLEXNÍ TERČÍKYl

V minulém Zpravodaji obce Všemyslice byli především občané Neznašova informováni, že na návsi v Neznašově bude umístěn tubus s reflexními terčíky,
které slouží k použití pro pěší na neosvětlených vozovkách. V konkrétním případě u nás v Neznašově nejspíše pro cestu do Týna, případně Všemyslic či ve
směru na Písek. Tubus obsahoval 500 ks těchto reflexních terčíků s logem obce
Všemyslice. Obsah tubusu posloužil jeden jediný víkend - od pátku 13. 4. do
neděle 15. 4. 2018. Terčíky jsme v pondělí našli po chodnících, na sloupech
veřejného osvětlení, na vratech, odpadkových koších anebo „jen tak“ pohozené. Tedy dobrý úmysl obce pro veřejnost se nepovedl. Obsah pětiset kusů
terčíků by při dobré vůli mohl vystačit i na půl roku. Ale u nás v Neznašově jsme
však trhli rekord a spotřebovali 170 ks terčíků ze den a s tím opravdu počítáno
nebylo. Nové terčíky se objednávat nebudou, děkujme lhostejnosti, vandalismu
a pohrdání pomáhat druhým. Odpočítáváme dny, kdy ze sloupu veřejného osvětlení bude sražen zásobník reflexních terčíků a malý odpadkový koš. Tím by
mohla býti dobře myšlená akce obce naplněna.
Karel Tůma Ing, starosta.

S B Ě R N Ý DV Ů R N E Z N A Š OV
PROVOZNÍ DOBA
Středa: 14:30 – 15:30 hodin
Sobota: 10:00 – 11:00 hodin a 17:00 – 18:00 hodin
Neděle: 13:00 – 14:00 hodin
Přehled nejčastěji vráceného odpadu v našich obcích za rok 2017 v porovnání s rokem 2016.
Z tabulky je zřejmé, že podíl tříděného odpadu u většiny položek roste. Proto věříme, že tento
trend se projeví i v roce 2018 a budeme třídit stále víc a víc.
.
Název odpadu
Množství odpadu v kg
Množství odpadu v kg
(2016)
(2017)
Směsný komunální odpad

272.090

265.750

Papír

10.730

17.230

Sklo

14.330

12.120

Plasty

13.220

18.050

Objemný odpad

26.980

16.100

Pneumatiky

1.160

1.820

Jedlý olej a tuk

87

12

Kovy

555

1.288

Železo

5.900

6.560
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V rámci Oranžového roku 2018
si Vás dovolujeme srdečně pozvat na

DEN MATEK A ŽEN
Kdy: pátek 11. 5. 2018 od 20:00 hodin
Kde: Kulturní dům Neznašov
Dobrou náladu sebou, všechno ostatní zajištěno. Zajištěn svoz i odvoz:
Bohunice 19:30, Všemyslice náves 19:40, Všeteč u hospody 19:45, Slavětice náves 19:50

strana 7





SDH Všemyslice zve všechny dne 30. 4. 2018 od 18:00 hod. na hřiště
ve Všemyslicích na stavění máje. Občerstvení zajištěno.
SDH Všeteč si dovoluje všechny pozvat dne 30. 4. 2018 od 18:00
hod. na zdobení a stavění máje na hřiště ve Všeteči s opékáním
buřtů a po setmění lampionový průvod.
SDH Bohunice zve děti z vesnice na občerstvení u májky dne
30. 4. 2018 a poté pálení čarodějnic nad křížkem u Slepičků.
Ostatní občany zveme na stavění májky a tradiční posezení u ní.
SDH Neznašov si Vás dovoluje pozvat 30. 4. 2018 od 19:00 na hřiště
v Neznašově, na stavění máje, opékání buřtů a průvod s čarodějnicí.
Občerstvení zajištěno.

Uzávěrka čísla 23. 4. 2018, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

