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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve čtvrtek 25. 2. se v KD Bohunice konalo XX. veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Všemyslice.

a. s. o realizaci koupi a směny obecních pozemků, musí
býti, ze strany uvedené firmy, podána nová žádost.

• ZOV bere na vědomí přednesené RO č. 18 (7.12.2020)
a RO č.1 (22.1.2021) v kompetenci starosty obce.

• ZOV schvaluje žádost p. M. M., o pořízení územní studie
na pozemcích parc. č. 181/20 a 181/21 v k. ú. Všemyslice.
Současně ZOV schvaluje, že žadatel uhradí náklady, které
se zpracováním územní studie vzniknou.

• ZOV souhlasí s prodejem dlouhodobě zaploceného
pozemku parc. č. 1043/21, k.ú. Všemyslice, Neznašov, ostatní plocha, výměra 40 m2 za podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru, tj. : cena za 1 m2 – 252 ,- Kč, kupující
uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy a poplatek za
vklad do KN. Starosta obce zajistí příslušnou smluvní dokumentaci a dále provedení vkladu do KN.
• ZOV souhlasí se zpracovanou zadávací dokumentací
pro výběrové řízení a s vypsáním výběrového řízení na dodavatele nového traktoru pro vnitřní potřeby obce.
• ZOV souhlasí se zpracovanou zadávací dokumentací
pro výběrové řízení a s vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby „Modernizace místní komunikace parc. č.
175/19, k.ú. Všemyslice, Neznašov“.
• ZOV souhlasí se zpracovanou zadávací dokumentací
pro výběrové řízení a s vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby „Víceúčelové hřiště na parc. č. 63/37 k.ú.
Všemyslice“.
• ZOV schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Neznašov za
rok 2020. Dále ZOV schvaluje použití zlepšeného
hospodářského výsledku v částce 1673,07 Kč do rezervního fondu.
• ZOV ruší přijaté usnesení č. 278/2020/XIX, ze dne
10.12.2020 – schválení prodeje poz. parc. č. 1043/31, k. ú.
Všemyslice, místní část Neznašov z důvodu úmrtí žadatele
o koupi tohoto pozemku.
• ZOV souhlasí se zrušením přijatého usnesení
č. 518/2018/XXXVIII, ze dne 9. 8. 2018 a to pro nečinnost
žadatele, (zajištění kupní smlouvy), ve věci prodeje části
parc.č. 577/49, celého pozemku parc.č. 557/79 a směny
pozemku 557/55, k. ú. Všemyslice, v majetku obce Všemyslice. V případě trvajícího zájmu firmy Stavby ČR holding

• ZOV souhlasí s prominutím nájmů nájemcům provozujících služby občanům a nájemcům pohostinství a to do
doby odvolání nouzového stavu nebo okamžiku, kdy tyto
služby budou vládou povoleny.
• ZOV vyslovuje souhlas s návrhem Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene, souhlas s umístěním
distribučního zařízení stavební akce s názvem „Všeteč 17
– kabel NN“, ve prospěch E.ON Distribuce a.s. Věcné břemeno je úplatné za jednorázové vyrovnání v částce
5000,- Kč bez DPH. Starosta obce je pověřen dalším
jednáním a poté podpisem této smlouvy.
• ZOV vyslovuje souhlas s návrhem Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení VB, souhlas s umístěním distribučního
zařízení stavební akce s názvem „Neznašov parc. č. 208/59
k.ú. Všemyslice – NN“, ve prospěch společnosti EG.D, a.s.,
Lidická 1873, Brno. Akcí jsou dotčeny pozemky v majetku
obce Všemyslice parc. č. 1040/5, 175/19, 190/15 a 190/16,
k. ú. Všemyslice, místní část Neznašov. Věcné břemeno je
úplatné za jednorázovou částku 10.000,- Kč bez DPH.
Starosta obce je pověřen dalším jednáním a podpisem
smlouvy.
• ZOV bere na vědomí přednesenou Výroční zprávu za
r. 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
• ZOV schvaluje přednesenou zprávu k řádně provedené
inventarizaci majetku obce Všemyslice k datu 31.12. 2020
a současně souhlasí s vyřazením majetku dle seznamu.
• ZOV souhlasí s poukázáním částky 10.000,- Kč
SeneCura Senior Centrum Písek a.s., Čelakovského 8/4,
Písek na provoz zařízení a zajištění poskytnutí kvalitních
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služeb svým klientům. Peníze budou poskytnuty formou
Darovací smlouvy, kterou na své náklady zajistí obdarovaný, Starosta obce je pověřen dalším jednáním, podpisem darovací smlouvy a následným zasláním finanční
podpory.

• Předsedy KV a FV ZOV předložen plán práce výborů na
r. 2021 a závěrečné zprávy provedených kontrol za r. 2020.
ZOV bere na vědomí přednesené závěrečné zprávy provedených kontrol za r. 2020 a současně schvaluje plány kontrol výborů na r. 2021.

SLOVO STAROSTY NA ZAČÁTKU NOVÉHO ROKU 2021
Vážení a milí spoluobčané !
Snad nikdy více v minulých letech jsme si navzájem
nepřáli do nového roku tolik pevného ZDRAVÍ jako pro
začínající r. 2021. Celý národ, potažmo celý svět prožívá
již rok útisk od zákeřné nemoci Covid 19 provázený restriktivními opatřeními vlády. Normální život nás všech
lidí se změnil, občas je slyšet či možno čísti, že lidé v této
těžké době nalézají ztracené hodnoty – solidaritu, obětavost, ohleduplnost. Možná opravdu „nějaké“ poučení
z pandemie vzejde, v lidech se probudí a utvrdí kladné
hodnoty vztahů jednoho vůči druhému a ke společnosti.
Přeji nám všem, aby se to nejen povedlo, ale především,
aby Covid 19 a jeho mutace byly potlačeny a my všichni
jsme mohli začít žít ZDRAVÍM, klidem, spokojeností
a úctou naplněné další měsíce r. 2021 a také následné roky.
Život a činnost obce se však nezastavily a ani zastavit
nemohly. Čekala nás řada naplánovaných investičních
akcí ať již většího nebo jen drobného charakteru. Stěžejními stavebními pracemi roku 2020 byly pro naši obec instalace výtahu k budově OÚ a tím zajištění bezbariérového přístupu jak do prostor sálu KD tak i do provozoven a kanceláří OÚ Všemyslice v 1. NP. Zrealizovala se
přístavba šaten a rozšíření jídelny základní školy v Neznašově, opravila se fasáda školy ze školního dvorku.
Proběhla kompletní oprava střechy a výměna střešní krytiny ve dvoře v Neznašově (západní strana) a dále stavba
nového mostu k hřišti i pohostinství v Bohunicích. Na
zahradě MŠ v Neznašově se dětem vystavěla nová pergola
sloužící jak k venkovní výuce tak i jako pohotové zázemí
pro úklid hraček a nábytku či v neposlední řadě úkryt před
deštěm, případně horkým sluncem. Nová pergola, resp.
přístřešek „vyrostl“ u pohostinství v Neznašově, který byl
hojně využíván hosty po celé letní období. Také se
dokončila oprava fasády na budově restaurace a obchodu.
Celý objekt tak dostal „nový kabát“, do restaurace se navíc
vyměnily hlavní dveře a opravily vstupní schody. Došlo
i na zpevnění často rozbahněné plochy před vstupem do
obchodu, kam se umístila zatravňovací dlažba, dnes

sloužící mimo jiné i pro parkování jednoho auta. Opravy
vnitřních prostor a vybílení se dočkaly kapličky ve Všemyslicích, Všeteči i Slavěticích, ve Všeteči se k opravě
kapličky přidružila také sousední stará hasičská zbrojnice.
Bezpečným řezem se ošetřily stromy v bezprostřední
blízkosti těchto staveb. Také byl obnoven dřevěný kříž
v katastru obce Slavětice a několik dalších křížů bylo
očištěno a znovu natřeno.
Vítanou změnou bylo vytvoření parčíku se stromy, keři
a přírodním posezením na loučce za novým hřbitovem
v Neznašově. Současně zůstala zachována frekventovaná
procházková trasa. Další stavební akcí, po které bylo
voláno, bylo propojení chybějící části chodníku kolem
ovčína, podél silnice ve směru na Písek. Došlo také na protažení chodníku od budovy č.p. 13 v Neznašově, kolem
hasičské zbrojnice zúženým prostorem dále.
Po linii administrativní byly učiněny všechny kroky
pro zadání a vyhotovení projektové dokumentace na
modernizaci místní komunikace v Neznašově, a to ve
směru od dětského hřiště dolů až k panelovým domům.
Obnoví se nejen asfaltový povrch silnice, ale též se vybuduje několik odstavných stání pro osobní automobily,
vznikne nový chodník i veřejné osvětlení. K stavbě bude
přidružena i oprava bočních ulic mezi řadovými domy.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele
této stavby, realizace v letošním roce 2021 je téměř jistá.
Výběrové řízení probíhá i na výstavbu víceúčelového
hřiště v Neznašově, ve spodní části hřiště fotbalového. Na
obě jmenované akce byly na Ministerstvo pro místní
rozvoj podány žádosti o dotace, kde získaná výše finanční
podpory může být až 70 %, což by rozpočtu obce nesporně prospělo.
Větší stavební akcí letošního roku by mohla býti i realizace dokončení chodníku ve Všemyslicích od budovy
č.p. 17 až po fotbalové hřiště, čímž by byla pro chodce
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zajištěna bezpečná trasa při návštěvě hřiště, případně obecního rybníka „U Turýnků“.
Administrativní práce probíhají na projektové dokumentaci pro vybudování ZTV (základní technická vybavenost) lokality „Pod Sadilů“, platným územním
plánem obce určené k rodinné zástavbě. Územní studie
se zpracovává na plochu „V Kalvárii“, která je také
vyčleněna k výstavbě nových rodinných domů. Po
schválení této územní studie se vzápětí zadá zpracování
projektové dokumentace ZTV této plochy. Výhled zahájení výstavby v těchto lokalitách je minimálně dva až tři
roky. Bohužel v minulých patnácti, dvaceti letech nebyla
v této věci učiněna vůbec žádná práce.
Ku zdárnému závěru se chýlí i převod pozemku pod
kaplí sv. Anny od Povodí Vltavy s.p.. Stejně tak i převod
vlastní stavby kaple do majetku obce Všemyslice, o což
obec aktivně usiluje více jak deset let. Prostory vybudovaného dlážděného přístupu ke kapli a stabilizační
gabionová zeď jsou pak předmětem uzavřeného věcného
břemene ve prospěch obce. Po všech těchto úkonech se
konečně obci otevřou možnosti získání dotačních peněz
na opravy sakrálních staveb, což v celé minulosti možno
nebylo. Nová fasáda, výměna střešní krytiny, výměna
vnitřní cihlové dlažby a nové odizolování proti spodní
vodě jsou opravdu již práce nevyhnutné.

Nezanedbatelnou aktivitou obce ve spolupráci s vybranými dodavateli, ale i našimi občany je rozsáhlá
výsadba zeleně, tj. stromů a keřů, ve které chceme
pokračovat i v roce letošním.
Nechci ve své zprávě opominout výhled budování polních cest v rámci KoPÚ (komplexní pozemkové úpravy)
obce a to ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem
(SPÚ), který je investorem těchto staveb. Doposud nejsme
seznámeni s finančními dopady covidové pandemie pro
SPÚ na získaný objem finančních prostředků od Ministerstva zemědělství. V jarních měsících vstoupíme s tímto
úřadem opět do jednání.
Vážení a milí spoluobčané, závěrem svého příspěvku
chci poděkovat Vám všem, kteří máte a vždy jste měli
zdravý a upřímný zájem o rozvoj obce všeobecně, jste
připraveni k rozumné debatě a nezištně se angažujete.
Děkuji za práci Vám zastupitelům obce a cením si velmi
dobrých vztahů uvnitř zastupitelstva, děkuji Vám manuálním i administrativním pracovníkům obce za skvěle
odváděnou práci a povinnosti.
Vám všem přeji úspěšný celý nový rok 2021 naplněný
ZDRAVÍM, radostí, klidem a spokojeností ve Vašich
rodinách i všem Vašich blízkých. Děkuji.
Karel Tůma Ing., starosta

ZIMNÍ POCHOD NA VYSOKÝ KAMÝK – VE SKUPINÁCH
Rok 2020 byl pro naše naplánované akce v „Oranžovém roku
2020“ nanejvýš komplikovaný. Náš zimní pochod na Vysoký
Kamýk, jsme měli naplánovaný na 27. 12. 2020.
Zvýšení počtu lidí nakažených koronavirem v zemi, přísnější
pravidla kvůli 5 stupni proti epidemiologickému systému „PES“.
Proto bylo nutno zajistit roušky a počet lidí ve skupinách upravit
na dvě osoby, pokud nejsou z jedné rodiny a připravit trasu
pochodu.
Sraz účastníků byl na návsi v Neznašově od 9 hodin. Ostatní
účastníci pochodu „těch byla většina“ přišla do Všeteče k bývalé
škole. Všichni účastníci zde dostali roušku, svačinu a v 10 hodin
jsme po skupinách vyrazili prostřední cestou na Kamýk. Od školy
ve Všeteči odešlo 39 účastníků pochodu. K rozhledně přišlo
samostatně ještě několik dalších lidí. Počasí bylo pěkné, škoda, že
z nařízení vlády nemohla být otevřena rozhledna ale i tak se v příjemném počasí pochod vydařil.
Děkuji všem, kteří přišli a užili si pochod v krásné přírodě, na
zdravém lesním vzduchu, poděkování patřím všem členům SDH
Neznašov, kteří pochod připravili a zajistili jeho 22 ročník.
Jan Čihovský, SDH Neznašov

MALÁ ZPRÁVIČKA Z ORGANIZACE
ČČK A ZTP V NEZNAŠOVĚ
Nejprve chceme Všem našim členům popřát
v novém roce moc a moc zdraví. Zároveň nás
mrzí, že jsme nemohli dělat další akce, které
jsme měli ještě v plánu.
Po návštěvě divadla v Týně jsme ještě stačili
uskutečnit zájezd na zámek Veltrusy a zámek
v Libochovicích. Počasí jsme měli krásné
a úžasného pana řidiče.
Dále bych chtěla poděkovat Obci Všemyslice, že za zbytek peněz z Oranžového roku
jsme mohli pro naše členy starší 65 let zakoupit
vitaminové a vyživovací doplňky. Také děkujeme paní v lékárně, která nám tyto doplňky vybrala a připravila. Díky patří také Marušce
Klomfarů, která pomohla s roznáškou. Ještě
jednou všem děkuji a budeme se těšit na
setkávání.
Kodadová, Littová
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ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
DOBA COVIDOVÁ V MŠ
S nástupem nového roku 2021 jsme se s dětmi (po
prosincových peripetiích s karanténou) opět přivítali
v mateřské školce. V prvním lednovém týdnu jsme se tak
mohli těšit z opožděných dárků od Ježíška, které děti
využily v centrech aktivit. Naši školku tak zaplavilo
obludárium, zvonkohra, míče a spousta dalších her.

Čas běží jako voda a se zimou se pomalu loučíme.
Abychom vládu předali slavnostně jaru, uspořádali jsme
Masopust. Školku zaplnil rej masek. Krom klasických
masek - bába, šašek, nevěsta, jsme mohli spatřit
i spoustu dalších. Masopust se tento rok obešel bez
tradičního průvodu, ale i přesto na atmosféře nic neubral
a my si ho užili v prostorách MŠ.
Leden nám nadělil bohatou sněhovou nadílku, která
nám umožnila užít si téma zimních sportů všemi smysly
podpořené Učením venku. Zimní olympiáda rozhýbala
školku a kamarádské povzbuzování umocnilo soutěžní atmosféru. Děti se zúčastnily v těchto disciplínách:
bobování, biatlon a lyžování. Jejich výkony dosáhly na
medailové pozice, které jsme patřičně oslavili.

Veselí a dobrá nálada nás neopouští. Přes všechny
okolní karamboly přejeme všem úsměv na rtech a hodně
zdraví.
Za kolektiv MŠ Bc. Erika Tomková

KARNEVAL V 1. A 2. ROČNÍKU ZŠ
Kvůli situaci s koronavirem jsme si letos nemohli užít
náš tradiční školní masopustní průvod, a tak jsme si ale-
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spoň udělali malý karneval u nás ve třídě. Společenské
události už nám moc chybí a karneval jsme si opravdu
užili i ve ztížených podmínkách (sladit masku s rouškou
je někdy pořádný oříšek). Popovídali jsme si o původu
masopustu, zahráli si pohádku O Koblížkovi, snědli masopustní koblihu a pobavili se různými legračními hrami.
Takové veselé dopoledne nám všem zvedlo náladu!
Za žáky 1. a 2. ročníku Mgr. Lenka Trnková

DISTANČNÍ VÝUKA 3. – 5. ROČNÍKU ZŠ
Úterý, 8.30, budova základní školy. Procházíte chodbami a ze tříd slyšíte hlasy učitelů. Jeden vysvětluje desetinná čísla, jiný s dětmi trénuje vyjmenovaná slova, další
vypráví o Přemyslovcích…Vše vypadá normálně…naoko.

ního roku tráví letošní třeťáčci, čtvrťáci a páťáci doma
u počítačů na distanční výuce. Nevidíme proto tolik, jak
děti rostou, ale jsme s nimi denně ve spojení alespoň na
dálku. Naštěstí každá třída disponuje moderním vybavením (interaktivní tabule, vizualizér), které distanční
výuku nejen ulehčují, ale i zpestřují. Přesto každý týden
doufáme, že se situace ve společnosti zlepší a že budou
děti moci za námi do školy, že znovu zaplní prázdné židle,
že budou opět o přestávkách slyšeny až na náves, že
zvelebí chodby novými barevnými obrázky, že budou pracovat ve skupinkách, SPOLU, zkrátka že vnesou do té
krásné budovy opět život. Těšíme se.
Jednu výhodu tato situace ale, děti, má. Za budovou
školy vzkvétá nová školní zahrada… Samy jste ji navrhovaly, vzpomínáte? A vy ji uvidíte v plné kráse. Čeká na
Vás. Těšte se.
Za kolektiv učitelů Mgr. Gabriela Tůmová

Přesto je změna od jiných školních roků patrná. Kromě
třídy s prvňáčky a druháčky totiž učitelé mluví do prázdných tříd. Doba je bohužel taková, že značnou část škol-
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA FARNÍ
CHARITY TÝN NAD VLTAVOU
Farní charita Týn nad Vltavou děkuje všem dárcům, kteří
i letos přispěli do Tříkrálové sbírky a to i přesto, že je to
stálo více úsilí. Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla
pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá
opatření. Přesto, že letos jste vzhledem k situaci ohledně
Covidu -19 v ulicích obcí Vltavotýnska ani ve městě Týně
nepotkali žádné skupinky koledníků Tříkrálové sbírky,
snažili jsme se Vám poslat formou online pozdrav, přání
všeho nejlepšího a Božího požehnání do roku 2021.
I letos, za dodržení covidových opatření, která nás
provází již od loňska, jsme Vás požádali o finanční
příspěvek na pomoc pro lidi v nouzi u nás i v zahraničí.
Farní charitě Týn se potvrdil předpoklad, že tradičnímu
způsobu příspěvku "do kasičky" dá přednost většina
dárců. Ve statických kasičkách, umístěných v jednotlivých
obcích na veřejně dostupných místech se vybralo celkem
104.479,- Kč. Velmi děkujeme, že se i v této nelehké době
do Tříkrálové sbírky zapojila i Vaše obec Všemyslice a přispěla částkou 9.206,- Kč.
Online koleda, která je letos novinkou, přinesla Farní
charitě Týn 12.960, - Kč. Tímto novým způsobem přispívání do Tříkrálové sbírky je možné přispívat až do 30. 4.
2021 na www.tyn.charita.cz
Všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se těšili
a připravovali na tradiční koledu, děkujeme za čas, který
věnovali přípravám. Prosíme, aby na nás nezapomněli
a počítali s námi do budoucna. Věříme, že se dočkáme lepších časů a společně obnovíme tradici, kdy Tři králové vyjdou do ulic, navštíví domovy a předají lidem Boží
požehnání a přání všeho dobrého do nového roku osobně.
Farní charita Týn nad Vltavou děkuje zastupitelům měst,
obcí a farností za podporu a důvěru, které si velmi vážíme.
V této nelehké době nám vyšli vstříc, umožnili nám umístění
statických kasiček na bezpečných a dostupných místech
a pomohli nám podpořit letošní netradiční tříkrálovou sbírku
tímto způsobem.
Tříkrálovou sbírku můžete podpořit i nadále až do
30. dubna 2021.
Mgr.et Bc. Markéta Vlnatá
Koordinátorka Tříkrálové sbírky

NÁVŠTĚVA KOMINÍKA
Tak jako každý rok mají občané možnost zamluvit
si návštěvu kominíka. Ti z Vás , kteří mají o vyčištění
a kontrolu komína zájem, nahlaste během měsíce
dubna obecnímu úřadu své kontaktní údaje (jméno,
bydliště a číslo telefonu).

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2020
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů - více informací naleznete v obecně závazné vyhlášce
č. 1/2019.
Místní poplatek ze psů - více informací nalezete
v obecně závazné vyhlášce č. 2/2019.
Místní poplatky můžete uhradit bankovním
převodem nebo hotově do poklady na Obecním
úřadě v Neznašově v úředních hodinách. Údaje pro
platbu byste měli obdržet spolu s tímto zpravodajem, v případě že tomu tak není můžete si o ně napsat na email: info@vsemyslice.eu
Po uhrazení si nezapomeňte vyzvednout na
Obecním úřadě v Neznašově známku na popelnici,
bez které Vám popelnice od dubna 2021 nebudou
vyvezeny. I letos můžete využít možnosti platby
místních poplatků v jednotlivých obcích, a to ve
čtvrtek 25. března 2021:
VŠETEČ – knihovna
8:30 – 9:00 hodin
VŠEMYSLICE – knihovna
9:15 – 9:45 hodin
BOHUNICE – knihovna
10:00 – 10:30 hodin
Žádáme občany o dodržování platných protiepidemiologických opatření.

Rok 2020 v číslech
Přihlášené osoby: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Odstěhované osoby: . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Narozené děti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Úmrtí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Počet obyvatel v obci Všemyslice k 1. 1. 2021
je 1 107 obyvatel z toho je 586 mužů a 521 žen.
V jednotlivých vsích je to:
• Bohunice
187 obyvatel
• Neznašov
688 obyvatel
• Slavětice
31 obyvatel
• Všemyslice
86 obyvatel
• Všeteč
115 obyvatel
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