Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Všemyslice, konaného dne 1. listopadu 2018
v KD v Neznašově od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Všemyslice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin, dne 01. 11. 2018 dosavadním starostou obce Ing. Karlem Tůmou (dále jako
„předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15-ti
dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování
(lhůta uplynula dne 19. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle §93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Všemyslice zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24. 10. – 01. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 11 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1) Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo s výhradou má za následek zánik mandátu (§55 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení
slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Všemyslice a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný člen
zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu Libora Koláře a Martina Marouška,
zapisovatelkou Bc. Lucie Řípovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení č. 1/2018/UZ
Zastupitelstvo obce Všemyslice určuje ověřovatele zápisu Libora Koláře a Martina
Marouška, zapisovatelkou Bc. Lucii Řípovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 1/2018/UZ bylo schváleno.
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3) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu
nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č. 2/2018/UZ
Zastupitelstvo obce Všemyslice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
4) Volba starosty a místostarosty:
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové ZO uvolněni (§71 odst. 1, písm. a)
zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru:
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72
odst. 2 zákona o obcích)
7) Rozhodnutí ZO o účasti obce Všemyslice ve výběrovém řízení na odkup poz.
parc. č. 1002/1 (majitel Lesy ČR, s. p.) v obci a k. ú. Všeteč
8) Změna provozní doby – sběrné místo dvůr Neznašov
9) Žádost o revokaci usnesení ZOV, ze dne 09. 08. 2018, č. usnesení
520/2018/XXXVIII
10) Diskuze
11) Závěr
Výsledek hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 2/2018/UZ bylo schváleno.

4) Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/2018/UZ
Zastupitelstvo obce Všemyslice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
Usnesení č. 3/2018/UZ bylo schváleno.

0
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b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
Předsedající navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby
členové zastupitelstva byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty a místostarosty obce.
Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/2018/UZ
Zastupitelstvo obce Všemyslice v souladu s §84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 4/2018/UZ bylo schváleno.
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva
bude umožněno výsledek hlasování zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení č. 5/2018/UZ
Zastupitelstvo obce Všemyslice schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejně
hlasováním.
Výsledek hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 5/2018/UZ bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasování v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán
následující návrh: člen zastupitelstva Ing. Štěpánka Mácová navrhla zvolit do funkce starosty
Ing. Karla Tůmu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/2018/UZ
Zastupitelstvo obce Všemyslice volí starostou Ing. Karla Tůmu.
Výsledek hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Usnesení č. 6/2018/UZ bylo schváleno.

Zdržel se:

0

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).
e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán
následující návrh: člen zastupitelstva Erika Tomková navrhla zvolit do funkce místostarosty
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Bc. Kateřinu Levínskou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 7/2018/UZ
Zastupitelstvo obce Všemyslice volí místostarostou Bc. Kateřinu Levínskou.
Výsledek hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
Usnesení č. 7/2018/UZ bylo schváleno.

0

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
(§117 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období předchozího zastupitelstva
zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru,
který musí být lichý (§ 117, odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí
mít nejméně 3 členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117,
odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta,
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na
obecním úřadě (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít 3 členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 8/2018/UZ
Zastupitelstvo obce Všemyslice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 3
členné.
Výsledek hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 8/2018/UZ bylo schváleno.
b) Volba předsedy finančního výboru
Předseda vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byl podán následující návrh: člen zastupitelstva Mgr. Iva Chlumecká navrhla zvolit
do funkce předsedy finančního výboru Bc. Vladimíru Matoušovou. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 9/2018/UZ
Zastupitelstvo obce Všemyslice volí předsedou finančního výboru Bc. Vladimíru
Matoušovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 9/2018/UZ bylo schváleno.
c) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byl podán následující návrh: člen zastupitelstva Bc. Petra Vopavová navrhla zvolit do
funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Štěpánku Mácovou. Před hlasováním byla dána
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možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení č. 10/2018/UZ
Zastupitelstvo obce Všemyslice volí předsedou kontrolního výboru Ing. Štěpánku
Mácovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 10/2018/UZ bylo schváleno.
d) Volba členů finančního výboru
Předsedající sám navrhl za členy finančního výboru: člena zastupitelstva Eriku Tomkovou a
dále nezastupitele Martinu Rotovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 11/2018/UZ
Zastupitelstvo obce Všemyslice volí členy finančního výboru: člena zastupitelstva Eriku
Tomkovou a nezastupitele Martinu Rotovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 11/2018/UZ bylo schváleno.
e) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající sám navrhl za členy kontrolního výboru: člena zastupitelstva Mgr. Ivu
Chlumeckou a nezastupitele Václava Hornáta. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 12/2018/UZ
Zastupitelstvo obce Všemyslice volí členy kontrolního výboru: člena zastupitelstva Mgr.
Ivu Chlumeckou a nezastupitele Václava Hornáta.
Výsledek hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 12/2018/UZ bylo schváleno.

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
a) Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
odst. 2 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstva bez dalších funkcí územních samosprávních celků, poskytována odměna
ve výši 1.534,- Kč za měsíc a to ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení
náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 13/2018/UZ
Zastupitelstvo obce Všemyslice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
bez dalších funkcí ve výši 1.534,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí
tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna
náležet ode dne složení slibu.
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Výsledek hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 13/2018/UZ bylo schváleno.
b) Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členů zastupitelstva byla v souladu s § 72
odst. 2 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávních celků, poskytována odměna ve výši:
 Předseda výboru zastupitelstva – 3. 068,- Kč/měsíc
 Člen výboru zastupitelstva (zastupitel) – 2.557,- Kč/měsíc a to ode dne jejich
zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 Člen výboru zastupitelstva (nezastupitel) – 0,- Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 14/2018/UZ
Zastupitelstvo obce Všemyslice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 3.068,Kč a člena výboru (zastupitel) ve výši 2.557,- Kč za měsíc a to ode dne jejich zvolení do
funkce předsedy nebo člena výboru (§ 72 odst. 2 zákona o obcích). Člen výboru
nezastupitel – 0,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 14/2018/UZ bylo schváleno.

7) Rozhodnutí ZO o účasti obce Všemyslice ve výběrovém řízení na odkup
pozemku parc. č. 1002/1 (majitel LESY ČR s. p.) v obci a k. ú. Všeteč


Předsedající předložil zastupitelům návrh na přihlášení se obce Všemyslice do
výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy s Lesy ČR, s. p. Hradec Králové, na
prodej nemovité věci v obci a k. ú. Všeteč. Jedná se o pozemek parc. č. 1002/1 o
výměře 225 m2, bezprostředně navazující na komunikaci v majetku obce parc. č. 2001,
k. ú. Všeteč. Minimální kupní cena včetně DPH je 50.000,- Kč s podmínkou složení
jistoty včetně DPH – 5.000,- Kč je pro obec akceptovatelná.

Návrh usnesení č. 15/2018/UZ
Zastupitelstvo obce Všemyslice souhlasí s návrhem předsedajícího o účasti obce
Všemyslice ve výběrovém řízení k uzavření kupní smlouvy s podnikem Lesy ČR, s. p.
Hradec Králové, na prodej nemovité věci, pozemku parc. č. 1002/1 o výměře 225 m2,
v obci a k. ú. Všeteč s tím, že minimální cena k jednání bude navýšena max. o 2 %.
Starosta obce je pověřen provedením všech dalších administrativních kroků spolu se
splněním podmínek VŘ a následného přihlášení obce Všemyslice do soutěže
k nejzazšímu datu 12. 11. 2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 15/2018/UZ bylo schváleno.

8) Změna provozní doby – sběrní místo dvůr Neznašov
 se změnou letního času na zimní navrhl předsedající zrušení odpolední provozní doby
ve sběrném místě – dvůr Neznašov v sobotu odpoledne od 17 do 18 hodin s platností
od 03. 11. 2018 a návrat k provozní době podzim – jaro tj.:
o středa 14:30 – 15:30 hodin
o sobota 10:00 – 11:00 hodin
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o neděle 13:00 – 14:00 hodin
Návrh usnesení č. 16/2018/UZ
Zastupitelstvo obce Všemyslice souhlasí se změnou provozní doby ve sběrném místě
v Neznašově (dvůr) od data 03. 11. 2018 – zrušení otevření v sobotu odpoledne od 17 do
18 hodin. Vyslovuje souhlas se zažitou provozní dobou (podzim – jaro) ve dnech: středa
14:30 – 15:30 hodin, sobota 10:00 – 11:00 hodin, neděle 13:00 – 14:00 hodin. Starosta
obce zajistí informovanost občanů obecním rozhlasem a ve vývěskách místních částí
obce Všemyslice.
Výsledek hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 16/2018/UZ bylo schváleno.

9) Žádost o revokaci usnesení ZOV, ze dne 09. 08. 2018, č. usnesení
520/2018/XXXVIII
a) z titulu zjištění nových skutečností ve věci připojení nemovitosti č. p. 67 v obci a k.
ú. Bohunice nad Vltavou na veřejný plynovod, navrhl předsedající v plném znění
zrušit v této věci usnesení č. 520/2018/XXXVIII, přijaté ZOV na veřejném zasedání
dne 09. 08. 2018 v Neznašově
Návrh usnesení č. 17/2018/UZ
Zastupitelstvo obce Všemyslice ruší dříve přijaté usnesení č. 520/2018/XXXVIII na
veřejném zasedání ZOV dne 09. 08. 2018 v Neznašově a to v plném znění.
Výsledek hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 17/2018/UZ bylo schváleno.
b) jak výše uvedeno dotazováním na E. ON bylo zjištěno, že kapličku s plynovým
uzávěrem k nemovitosti č. p. 67 v Bohunicích, stavěla obec Všemyslice na své
náklady a tato byla i postavena na části obecního pozemku parc. č. 3350/3. V době
budování domovních přípojek (rok 1998) tehdejší majitelé nemovitosti č. p. 67
jednoznačně neměli o plynovou přípojku zájem, tudíž ani nedovolili její umístění na
soukromý pozemek patřící k domu č. p. 67. Toto potvrzuje i současná majitelka
domu ve své žádosti při vysvětlování okolností realizace plynofikace vesnice
Bohunice a domovních přípojek s tímto bezprostředně souvisejících. Na základě
těchto skutečností navrhuji ZOV přijetí nového usnesení.
Návrh usnesení č. 18/2018/UZ
Z titulu prokázání vlastnických vztahů obce Všemyslice ke kapličce s umístěnou skříňkou
HUP na části obecního pozemku parc. č. 3350/3 v blízkosti nemovitosti č. p. 67 v obci a
k. ú. Bohunice nad Vltavou, ZOV souhlasí s připojením domu č. p. 67 z této kapličky za
splnění podmínek:

Kaplička bude majitelkou nemovitosti č. p. 67 odkoupena od obce Všemyslice
za firmou E. ON doporučenou cenu 10.000,- Kč.

Majitelka nemovitosti č. p. 67 Bohunice nad Vltavou uzavře s obcí Všemyslice
nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 3350/3 kde kaplička stojí. Toto však
až na základě obcí Všemyslice zveřejněného záměru pronájmu této části
pozemku.
ZOV ukládá starostovi obce – písemně žadatelku informovat o provedené
revokaci usnesení č. 520/2018/XXXVIII

písemně majitelku domu č. p. 67 v Bohunicích informovat o přijetí nového
usnesení ve věci podmíněně uděleného souhlasu obce s připojením domu č. p.
7

67 v obci a k. ú. Bohunice nad Vltavou na veřejný plynovod z kapličky
v majetku obce Všemyslice, stojící na části obecního pozemku parc. č. 3350/3,
k. ú. tamtéž.
Výsledek hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 18/2018/UZ bylo schváleno.
 paní P. – je to pro ní novinka, má právo na odvolání ve věci a musí si ověřit
další skutečnosti a dále:
o nemyslí si, že kaplička je jediná, která stojí na obecním pozemku
o pokud to není jediný případ ve vsi chce aby se všude postupovalo stejně
o z jejího pohledu není jisté, čí je kaplička
o očekává usnesení písemně
o popřála zastupitelům mnoho sil a zdaru v jejich práci v ZO

10) Diskuze
11) Závěr
Starosta poděkoval za účast a ukončil ZOV v 18:55 hodin.

Zapsala:

Bc. Lucie Řípová

…………………………………………

Ověřili:

Libor Kolář

…………………………………………

Martin Maroušek

…………………………………………

Místostarostka:

Bc. Kateřina Levínská

…………………………………………

Starosta:

Ing. Karel Tůma

…………………………………………
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