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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve čtvrtek 24. 2. se v KD Bohunice konalo XXVIV. veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Všemyslice.
• ZOV souhlasí s předloženým návrhem na uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB č. CB001030069815/001-OMEX ve prospěch EG.D, a.s., Brno,
umístění distribučního zařízení akce: „Neznašov, K89/112,
113, úprava NN.“ Stavbou jsou dotčeny pozemky v majetku obce parc. č. 89/102 a 89/65, k.ú. Všemyslice, místní
část Neznašov. Věcné břemeno je úplatné za jednorázové
finanční vyrovnání 2.000,- Kč bez DPH, starosta obce je
oprávněn k dalšímu jednání a dále pak podpisu příslušné
smluvní dokumentace
• jednatelem společnosti svozové firmy RUMPOLD-T, s.r.o.,
Jaselská 585, Týn nad Vltavou byl obci doručen Dodatek
č. 8 ke Smlouvě o zabezpečení separovaného sběru v obci
Všemyslice, jehož obsahem je úprava ceníku za
prováděné služby (svoz tříděného odpadu). Změna ceníku
je podložena zvýšenou průměrnou roční mírou inflace, za
12 měsíců r. 2021, která činila 3,8 %. O tuto hodnotu se
zvyšuje cena za vývoz jedné nádoby na separovaný
odpad. ZOV akceptuje oznámení a doručení Dodatku č. 8
ke Smlouvě o zabezpečení separovaného sběru v obci
Všemyslice svozovou firmou RUMPOLD-T, s.r.o., Týn nad
Vltavou a zmocňuje starostu k podpisu tohoto dodatku.
• ZOV souhlasí s pronájmem části obecního pozemku parc.
č. 3347/1, k. ú. Bohunice nad Vltavou, plocha cca 130 m2,
konkrétnímu zájemci V. O. Bohunice, a to za podmínek
uvedených ve zveřejněném záměru:
- pronájem na dobu neurčitou,
- roční nájemné 320 Kč,
- pronajatá část (cca 130 m2) může být oplocena pouze
demontovatelným oplocením,
- na pronajatém pozemku nesmí být žádná stavba
s pevnými základy
- nesmí zde být vysázeny žádné stromy ani založen živý
plot
- bez souhlasu obce nesmí být prováděny žádné terénní
úpravy.
Starosta obce je pověřen dalším jednáním se žadatelem, zajištěním nájemní smlouvy a podpisem této
dokumentace.

• ZOV souhlasí s pronájmem části obecního pozemku parc.
č. 485/4 (cca 80 m2), v obci a k. ú. Všemyslice, konkrétnímu zájemci p. L. N., Všemyslice a to za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru:
- pronájem na dobu určitou 3 roky
- roční nájemné 200,- Kč
- pronajatý pozemek může být oplocen jen demontovatelným oplocením
- oplocením pronajatého pozemku nesmí být znemožněn
přístup na parcely č. 608/1 a 485/1, k.ú. Všemyslice.
Starosta obce je pověřen dalším jednáním se žadatelem,
zajištěním nájemní smlouvy a podpisem této dokumentace.
• ZOV souhlasí s pronájmem nebytových prostor levé části
nemovitosti parc. č. st. 33/6, k.ú. Všemyslice, dvůr Neznašov o výměře 57 m2, za účelem skladování materiálu
a osobních věcí. Místnost je bez elektřiny a přívodu vody.
Pronájem konkrétnímu zájemci p. M. H., Němčice a za
podmínek uvedených ve zveřejněném záměru:
- nájem na dobu neurčitou
- měsíční nájemné 340,- Kč
- nesmí být znemožněn přístup do pravé části nemovitosti
a k vodoměru
- v objektu budou respektována veškerá protipožární
opatření a bezpečnost práce
- v objektu bude zachováván pořádek
- jednoduché stavební úpravy pouze se souhlasem pronajímatele.
Starosta obce je pověřen dalším jednáním se žadatelem,
zajištěním nájemní smlouvy a podpisem této dokumentace.
• ZOV souhlasí s prodejem dlouhodobě zaploceného obecního pozemku parc. č. 1043/31, ostatní plocha, manipulační plocha, výměra 29 m2, k. ú. Všemyslice, místní část
Neznašov, konkrétnímu žadateli: Z. Z., Praha a to
v souladu s podmínkami udanými ve zveřejněném záměru:
- cena za 1 m2 /252,- Kč,
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- náklady na vyhotovení kupní smlouvy a na vklad do KN
hradí kupující.

- pronájem na dobu určitou - 3 roky

Starosta obce zajistí smluvní dokumentaci, její podpisy
a následně podání vkladu u KN České Budějovice.

- řádná péče o pronajatou vodní plochu s rybí osádkou

• ZOV schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Neznašov za
r. 2021
• ZOV schvaluje použití zlepšeného hospodářského
výsledku ZŠ a MŠ Neznašov v částce 48.026,44 Kč převodem:
a) do rezervního fondu v poměrné částce 38.026,44 Kč a
b) 10.000,- Kč do fondu odměn.
• ZOV schvaluje provedení Poptávkového řízení ve věci zakoupení sypače pro zimní údržbu komunikací a to formou
nástavby na IVECO. Touto investicí dojde ke zvýšení
bezpečnosti dopravy v obci. Starosta zajistí obeslání minimálně tří dodavatelských firem, doručené cenové nabídky
budou následně vyhodnoceny. ZOV souhlasí se členy
poptávkové komise. Termín provedení Poptávkového
řízení a sdělení výsledků vyhodnocení je do 31. 3. 2022.
• ZOV schvaluje přednesenou zprávu k řádně provedené inventarizaci majetku obce Všemyslice k datu 31. 12. 2021
a současně souhlasí s vyřazením nefunkčního,
poškozeného či zničeného majetku dle seznamu.
• ZOV bere na vědomí přednesenou Výroční zprávu za
r. 2021 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
• ZOV bere na vědomí podanou informaci o dosud podaných žádostech obce o dotace ať již u JČ kraje, případně MZe. Dodržení termínů podání žádostí předcházelo
konání dnešního ZOV. ZOV k podaným žádostem nemá
připomínek. Byly podány žádosti o dotace na tyto akce:
Kaple sv. Anny – Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků zemědělské krajiny, 5. kmenová učebna – Program
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022, Oprava
vodovodu Neznašov – Podpora výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury, Chodník ve Všemyslicích
– Krajský investiční fond Jihočeského kraje v roce 2022.
• 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. Starosta obce vyzve obdarovaného k předložení Darovací smlouvy a po oboustranném odsouhlasení
a podpisech poté poukázání schválené částky na účet
ARPIDA z. ú., ČB.
RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA
• Na obec Všemyslice byl doručen dopis od Residence
Hotels s.r.o., Praha s nabídkou pozemku k odprodeji, parc.
č. 1956, louka, výměra 294 m2, v obci a k. ú. Všeteč. Pozemek leží proti koupališti ve Všeteči. Cena k prodeji min.
29.400,- Kč, (100,- Kč/1 m2), prodej se uskuteční nejvyšší
nabídce. ZOV vyjadřuje souhlas s koupí nabídnuté parcely.
Současně schvaluje cenu k jednání 150,- Kč / 1m2, tzn.,
cena za pozemek 44100,- Kč + poplatky s převodem spojenými. Starosta oznámí prodejci pozemku rozhodnutí
ZOV o nové ceně k jednání.
• Doručena žádost pana J. V., Neznašov o nový pronájem
obecního rybníka „Židovák“, parc. č. 212, výměra 2000 m2,
k. ú. Všemyslice, Neznašov. ZOV souhlasí se zveřejněním
záměru obce pronájmu rybníka „Židovák, parc. č. 212,
výměra 2.000 m2, k. ú. Všemyslice - Neznašov, za těchto
podmínek:

- roční nájemné - 2.000 Kč
- udržování pořádku a čistoty v přilehlém okolí.
Starosta obce zajistí zveřejnění záměru obce na webových
stránkách obce a ve vývěsní skříňce.
• Doručena žádost p. J. L. ml., Neznašov, o koupi celého
obecního pozemku pč. st. 9/1, výměra 894 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Slavětice u Všemyslic a současně
přikoupení části sousedního pozemku obce pč. 6/1, TTP,
o výměře cca 90 m2. Jde o lokalitu platným ÚP obce Všemyslice určené k rodinné zástavbě. ZOV ukládá starostovi
obce zajištění aktualizovaného odhadu ceny za celý pozemek parc. č. st. 9/1 a část pozemku parc. č. 6/1, vše k. ú.
Slavětice u Všemyslic. Poté starosta seznámí žadatele
s cenou za parcely obce, které žádá k prodeji.
• Doručena nabídka Lesů ČR, s. p., LS Vodňany obci Všemyslice k možnosti odkoupení pozemku pč. 54/1, v obci
a k. ú. Všeteč, výměra 381 m2, ostatní plocha, manipulační
plocha. ZOV ukládá starostovi obce vstoupit v jednání
s Lesy ČR, s. p., LS Vodňany ve věci koupě, z jejich strany
obci nabízeného pozemku pč. 54/1, k.ú. Všeteč s tím, že
bude minimálně zjištěna požadovaná cena za tuto parcelu.
ZOV si vyhrazuje právo být o zjištěných skutečnostech informováno.
• Doručena žádost p. L. J., Všemyslice – koupě obecních
pozemků parc. č. st. 47/2, zastavěná plocha a nádvoří,
výměra 212 m2 (dlouhodobě zaplocený dvůr) a pozemku
pč. 439/2, ostatní plocha, manipulační plocha, 529 m2, vše
k. ú. Bohunice nad Vltavou. A současně nabídka obci ke
koupi jeho pozemku pč. 562/6, TTP, výměra 1540 m2, k. ú.
tamtéž. ZOV bere na vědomí dopis p. L. J., Všemyslice
a ukládá starostovi vstoupit v další jednání o ceně
pozemků jak obecních tak i pozemku p. J.. Na následném
zasedání ZOV bude, k výše uvedené záležitosti, přijato
příslušné usnesení.
• dopis p. M. P., majitelky nemovitosti v obci a k. ú. Bohunice nad Vltavou s dotazem stavu její, v minulosti podané
žádosti, o připojení k veřejnému plynovodu v obci. Na
dotaz p. místostarostky obce p. Levínské – p. P. o jiné alternativně připojení než přes stávající HUP neuvažuje.
Nikdo ze zastupitelů se kladně k požadavkům
p. P. nevyjádřil a nesouhlasí s připojením na veřejnou plynovou přípojku přes HUP na ppč. 3350/1 v majetku obce
Všemyslice.
• upřesnění termínu opravy silnice III/1411 Neznašov – Všemyslice – podle odpovědi z Jihočeského kraje se silnice
III/1411 nachází na 36. prioritním místě v rámci JK
a v současnosti nelze určit konkrétní termín plošné realizace oprav na této komunikaci.
• žádost p. H. P., Neznašov – odstranění komínů u bývalé
kotelny, je v řešení
• žádost o pronájem p. P. M. – bude dále jednáno
Ve čtvrtek 17. 3. se v has. zbrojnici ve Všemyslicích konalo
XXX. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Všemyslice.
• ZOV bere na vědomí výsledky provedeného VŘ
a současně schvaluje doporučení členů výběrové komise,
jako dodavatele stavební akce „Všemyslice - obnova
vodovodu v místní části Neznašov“ vybrat firmu LATOP
ENERGY s.r.o., Táborská 200, Chotoviny s předloženou
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nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2.599.189,24 Kč bez
DPH při splnění všech ostatních podmínek účasti ve VŘ.
Starosta obce je pověřen dalším administrativním jednáním a dále pak podpisem Smlouvy o dílo s vítěznou firmou.
• ZOV souhlasí s předloženým návrhem komise Poptávkového řízení jako dodavatele sypače na IVECO oslovit
vítěznou firmu UNIAGRA CZ a. s., Jarošovice s nejnižší
nabídnutou cenou ve výši 349.900,- Kč bez DPH. Starostovi obce se ukládá další jednání v této věci a především
pak zadání včasné objednávky, aby sypač byl dodán
min. pro zimní údržbu silnic r. 2022-2023.
• Ve věci zpracování, zprostředkování a administrace vlastního VŘ stavební akce „Chodník ve Všemyslicích podél silnice III/1411 na Přehájek“, byla kontaktována
p. Ing. Gabrielová, společnost Česká vodohospodářská
s.r.o., České Budějovice.ZOV vyslovuje souhlas s vypsáním VŘ a celkovou jeho administrací zajištěnou
p. Ing. Gabrielovou, na výše uvedenou stavební akci obce
Všemyslice. Současně jmenuje členy výběrové komise.
• ZOV souhlasí s návrhem kupní smlouvy, předložené Residence Hotels s.r.o., Staré Město, Praha 1, na obci Všemyslice prodávaný pozemek pč. 1956, TTP, k. ú. Všeteč
za dohodnutou cenu 44.100,- Kč plus náklady dalšího
řízení hrazené ze strany obce. Starosta obce je oprávněn
k dalšímu jednání a následně podpisu kupní smlouvy, stejně jako poté k zajištění vkladu u KN České Budějovice.
• ZOV souhlasí, aby formou Darovací smlouvy byla
SeneCura, SeniorCentrum, Čelakovského 8/4, Písek,
poskytnuta na r. 2022 finanční podpora ve výši 10.000,- Kč.
• ZOV souhlasí s pronájem vodní plochy rybníka „Židovák“,
parc.č. 212, výměra 2000 m2, k.ú. Všemyslice, místní část
Neznašov konkrétnímu žadateli: J. V., Neznašov a to za
podmínek uvedených ve zveřejněném záměru: Pronájem
na dobu určitou - 3 roky,- roční nájemné - 2.000 Kč,- řádná
péče o pronajatou vodní plochu s rybí osádkou,- udržování
pořádku a čistoty v přilehlém okolí. Starosta obce zajistí
informování žadatele, sepsání nájemní smlouvy a její podpisy.
• ZOV souhlasí se zveřejněním záměru obce Všemyslice prodej pozemku parc. č. st. 47/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 212 m2, k.ú. Bohunice nad Vltavou, konkrétnímu žadateli: L. J., Všemyslice. Obcí Všemyslice
stanovené podmínky prodeje: cena za 1 m2 / 521,- Kč.
Náklady na vyhotovení kupní smlouvy a na vklad do KN
hradí kupující. Starosta obce zajistí zveřejnění záměru jak
na webových stránkách obce tak i ve veřejné vývěsce
obce Všemyslice.
• ZOV souhlasí se zveřejněním záměru obce Všemyslice prodej pozemku parc. č. 439/2, ostatní plocha manipulační
plocha, výměra 529 m2, k.ú. Bohunice nad Vltavou,
konkrétnímu žadateli: L. J., Všemyslice. Obcí Všemyslice
stanovené podmínky prodeje: cena za 1 m2 / 226,- Kč,
náklady na vyhotovení kupní smlouvy a na vklad do KN
hradí kupující. Starosta obce zajistí zveřejnění záměru jak
na web stránkách obce tak i ve veřejné vývěsce obce Všemyslice.
• ZOV akceptuje nabídku p. L. J., ze strany obce Všemyslice
koupě jeho pozemku pč. 562/6, TTP (louka), výměra
1540 m2, k. ú. Bohunice nad Vltavou, za cenu 5,- Kč/1 m2.
Náklady na vyhotovení kupní smlouvy a poplatek za vklad
do KN hradí obec Všemyslice. Starosta obce je pověřen
zajištěním této smluvní dokumentace, jejími podpisy

a poté vkladem do KN.
• ZOV schvaluje podání žádosti obce Všemyslice o sponzorský příspěvek v rámci projektu Oranžový rok Skupiny
ČEZ, (OR 2022), stejně jako v minulých letech ve výši
1 mil. Kč. ZOV pověřuje místostarostku obce jednáním
s administrátorkou útvaru komunikace JE Temelín
a starostu obce následně podpisem smlouvy. ZOV
současně připouští ovlivnění realizace některých plánovaných akcí zdravotní situací ve společnosti (COVID 19).
• ZOV souhlasí s obsahem návrhu veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Všemyslice a městem Týn nad Vltavou, tak jako
doručeno z ODSH MěÚ Týn nad Vltavou. Starosta obce je
oprávněn k dalšímu administrativnímu jednání a poté podpisem Veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přenesené
působnosti na úseku agendy silničního správního úřadu
pro obec Všemyslice.
• ZOV souhlasí, formou Darovací smlouvy, poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7500,- Kč na adresu Linky
bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, na provoz a zkvalitnění
dětské krizové linky. Starosta obce vyzve obdarovaného
k zaslání návrhu Darovací smlouvy a po oboustranném
odsouhlasení a podpisech smlouvy, poukázání schválené
částky na účet Linky bezpečí, z.s.
RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA
• Doručený dopis p. J. L. ml. s oznámením souhlasu
s vypracovaným znaleckým posudkem za stavební pozemek pč. st. 9/1 a část pozemku parc. č. 6/1, k.ú. Slavětice
u Všemyslic. ZOV souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
celého pozemku obce Všemyslice, pč. st. 9/1, výměra
894 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Slavětice u Všemyslic za cenu určenou znaleckým odhadem 465.756,- Kč
a to konkrétnímu žadateli: p. J. L. ml., Neznašov. Kupující
dále uhradí náklady na: zpracování znaleckého odhadu,
zajištění sepsání kupní smlouvy a návrhu na vklad u KN
a dále poplatek za vklad do KN České Budějovice. Starostovi obce se ukládá zveřejnění záměru prodeje na web
stránkách obce a ve veřejné vývěsní skříňce.
• ZOV, ve věci p. J. L. ml., také žádaného prodeje části (cca
90 m2), pozemku pč. 6/1, TTP (louka), k. ú. Slavětice u Všemyslic, ukládá starostovi obce zajištění souhlasu s dělením
tohoto pozemku na st. odboru MěÚ v Týně nad Vltavou
a poté objednání geometrického oddělení. Tyto náležitosti
jsou předpokladem pro zveřejnění záměru prodeje části
ppč. 6/1, k.ú. Slavětice u Všemyslic.
• žádost p. V. D., Všemyslice, o prodej obecního pozemku
parc.č. 1022/11, výměra 59 m2, ostatní plocha zeleň,
v obci a k. ú. Všemyslice. Důvodem podání žádosti je
skutečnost, že zmíněný pozemek je již dlouhodobě
součástí dvora k nemovitosti ppč. st. 113, k. ú. tamtéž.
ZOV ukládá starostovi obce zajištění znaleckého odhadu
ceny za žádaný pozemek, dále pak seznámení žadatele
s vyhotoveným odhadem a po jeho vysloveném písemném souhlasu s cenou za pozemek, předložení materiálů
k následnému projednání v ZOV.
• Projednání účasti obce v poskytnutí pomoci utečencům
z Ukrajiny a podání žádosti o příspěvek Nadace ČEZ „Krizová pomoc Ukrajina“. ZOV ukládá starostovi a místostarostce obce zajistit potřebné náležitosti v účasti obce
na pomoc lidem z Ukrajiny a současně souhlasí s podáním
žádosti o finanční podporu v její maximální možné výši
u Nadace ČEZ v programu Krizová pomoc Ukrajina.
• P. N. navrhuje dát několik laviček na cestu ve Všemyslicích
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SLOVO STAROSTY V PRVNÍCH MĚSÍCÍCH NOVÉHO ROKU 2022
Vážení a milí spoluobčané !
Opožděné slovo starosty, přicházející na konci prvního
čtvrtletí letošního roku 2022 vězte, je stejně upřímné a přátelské, jako by bylo uveřejněno v prvních dnech roku
nového, jak obvyklé bývá…
I letošní rok probíhající boj s Covidem a jeho mutacemi, zajisté poznamenal vzájemné komunikace
a setkávání nás všech, zvláště pak to bylo znatelně
postřehnutelné v průběhu druhé poloviny r. 2021. Řada
společenských akcí ať již většího či menšího rozsahu u nás
v obci a nakumulovaná absence shromažďování, zapříčinily velmi střídmou návštěvnost vedoucí někdy až
k utlumení kulturního života obce. S příchodem nového
roku si jistě každý přál a věřil, že právě tento rok se třemi
dvojkami v letopočtu bude určitě lepší – a to na všechno!
Všichni jsme to tak zajisté cítili a sobě navzájem přáli. Po
tolik očekávaném rozvolnění a restrikcích, však naše radost
z tohoto netrvala dlouho. Objevil se jiný mrak, v podobě
válečného konfliktu na Ukrajině, objevily se nové vrásky,
zaskočila nás nová starost – o všechno. Přesto, život jistě
neustal, nelze se uzavřít „do sebe“, zvláště pak, máme-li si
pro sebe, v našich obcích vybudovat něco pěkného,
užitečného, prospěšného…
n

Nutno napsat, že právě pro letošní rok obec čeká řada
stavebních akcí, které byly už z počátku roku započaty
kompletní rekonstrukcí prostor obchodu v Neznašově.
Ten se na 3 měsíce přestěhoval na sál KD Neznašov,
aby v uvolněných prostorách vlastního obchodu,
mohla býti instalována nová elektroinstalace, topení,
podlahy, došlo k výměně oken a celkové výmalbě.
Dnes již jdeme do „finiše“ a od dubna budete navštěvovat zcela zrenovovanou neznašovskou prodejnu.
n Byla vysoutěžena dodavatelská firma pro akci obnovy
vodovodu v Neznašově a to na přívodním řadu od
hlavní šachty k zámecké studni. Starým nevyhovujícím
litinovým potrubím se provleče plastová trubka menší
ale dostačující světlosti a současně se i ošetří přípojky
pro RD na této trase.
n Předpokládáme, že v následných jarních měsících se
opravy dočká i silnice od křižovatky k ČOV u Židovského hřbitova dále ke Sv. Anně. Asfaltový recyklát,
dnes uložený u hřbitova, se rozprostře po této komunikaci a řádně utuží.

n

Studie chodníku II. etapy ve Všemyslicích z r. 2012
konečně nalezla konkrétní podobu v projektové dokumentaci, je vydané stavební povolení, čeká nás výběr
dodavatele s tím, že letos je předpoklad vlastní stavbu
zrealizovat.
n Plánujeme rozsáhlejší opravu kaple Svaté Anny na
soutoku Vltavy a Lužnice, byla podána žádost o dotaci
a to díky tomu, že obec již může oficiálně prokázat
vlastnictví ke kapli. Mělo by dojít k opravě střechy, která
bude mít poté i novou krytinu, dojde k položení nové
podlahy kaple, zřejmě i k výměně oken, předpokládáme zhotovení nové fasády a opakovaně se prověří
izolace a odvodnění objektu.
n Na fotbalovém hřišti ve Všeteči bude k současnému
zázemí s posezením a jevištěm, z východní strany, přistaven sklad pro materiál místního SDH i SK Všeteč.
n Do počátku léta nejdéle, by měla býti vybrána stavební
firma k opravě kanalizace a vodovodu, stejně jako
k položení nového asfaltu bočních ulic mezi
řadovkami, s napojením na již užívanou hlavní silnici.
Tím bychom se konečně v této části Neznašova zbavili
všech překopů a děr, stejně jako i zde problematické
kanalizace.
n O letních prázdninách je naplánovaná přestavba knihoven v přízemí ZŠ Neznašov na 5. kmenovou třídu.
To vše mj. i z důvodu, že od školního roku 2022 – 2023
dojde k navýšení žáků ZŠ Neznašov ze 65 na 80. I na
tuto akci byla ze strany obce podána žádost o dotaci
u JČ kraje z Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje v roce 2022. Starosti nám poněkud dělá nalezení
vhodného prostoru pro vystěhované knihovny ze ZŠ.
n Ve výhledu letošního podzimu je příprava na stavbu
nového víceúčelového hřiště v Neznašově a to
v místech dnešní skládky zeminy za severní brankou.
Hřiště by mělo po realizaci (r. 2023) býti obklopeno
cílenými terénními nerovnostmi s bohatou sadovou
úpravou. Existuje již i studie objektu zázemí pro toto
hřiště, které by bylo svou zadní stěnou přikloněno
k topolové aleji podél pole. Potřetí podaná žádost
o dotaci u MMR by již mohla býti pro naši obec
úspěšná…
Po linii administrativní byly učiněny všechny kroky, abychom už konečně „hnuli“ s tak dlouho odkládanou
přípravou stavebních parcel, předně v Neznašově, ať již se
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jedná o lokalitu „V Kalvárii“ nebo „Pod Sadilů“. V obou
případech se pracuje na PD – ZTV těchto míst, obec eviduje řadu podaných žádostí pro odkup nově vzniklých parcel. Pro obec tato akce bude velkou zátěží, na nové
zastupitelstvo obce určitě čeká v příštím roce, v této věci,
řada důležitých rozhodnutí.
Nechceme opomenout ani příslib dobudování chodníku, který je dnes z návsi ukončen nad parkem s místem
pro přecházení na stranu bývalého hotelu. Zde by pěší měli
pokračovat stezkou kolem hotelu dolů a po přechodu
spodní části silnice kolem hotelu, dlážděným chodníkem
přes louku k plechovým garážím. Místem pro přecházení
přejít na pravou stranu silnice Neznašov -Týn, kde dojde
k zatrubnění otevřené stoky a na tomto k vybudování
chodníku až na silnici ke Sv. Anně. Tímto by měla býti
vyřešena bezpečná cesta chodců bez nutnosti pohybu po
frekventované komunikaci II.tř. Týn – Písek. Vypracování
projektové dokumentace vybraný projektant odsouhlasil.
Předpokládáme, že dostojíme i slibu opravy nemovitosti ve Všeteči, dnes klubovny AVZO TSČ ČR - pobočný
spolek Všeteč. Minimálně dojde k výměně některých oken
a dveří, provede se částečná oprava fasády. Nevylučují se,
po dohodě s nájemcem, i jisté vnitřní úpravy.
Obsahem dvou, obcí Všemyslice, podaných žádostí na

SPÚ Praha, regionální pracoviště České Budějovice, je
požadavek v rámci KPÚ k.ú. Všteč a Všemyslice (Neznašov), vybudování polních cest (1+1) dle PD z r. 2014.
Výhled možné realizace je ze strany SPÚ přislíben
v průběhu r. 2023.
Nelze zapomenout na pokračující aktivity obce ve
spolupráci s vybranými dodavateli, ale i našimi občany
v akci výsadby zeleně - stromů a keřů, v plánu je i rozsáhlejší úprava stromořadí ve Všeteči směrem na Újezd.
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 řádně
odváděnou práci a povinnosti.
Vám všem přeji úspěšný již „rozeběhlý“ rok 2022
naplněný ZDRAVÍM , radostí a spokojeností ve Vašich
rodinách.
Přeji nám všem KLID A MÍR pro pokojné žití !
Ing. Karel Tůma, starosta

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2022

JARNÍ ÚKLID

Dne 9. 12. 2021 schválilo Zastupitelstvo
obce Všemyslice na veřejném zasedání ZOV
novou obecně závaznou vyhlášku obce Všemyslice č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství . Tuto obecně
závaznou vyhlášku naleznete na webových
stránkách obce www.vsemyslice.eu (v menu
pod záložkou úřad – vyhlášky, smlouvy, formuláře)

Během jarních měsíců obec Neznašov přišla o dvě své „dominanty“. U bývalé kotelny byly sundány a následně zlikvidovány
kovové komíny, které svým případným pádem ohrožovaly okolí.

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 července 2022
nebudou vyvezeny. I letos můžete využít
možnosti platby místních poplatků v jednotlivých
obcích, a to ve čtvrtek 19. 5. 2022:
VŠETEČ – knihovna
9 – 9:30 hodin
VŠEMYSLICE – knihovna 9:45 – 10:15 hodin
BOHUNICE – knihovna
10:30 – 11 hodin

Dále bylo rozebráno bývalé koupaliště. Vzniklá plocha se oseje
a postupně se bude osazovat zelení. V prostoru blíže k bývalé
zahrádkářské kolonii je naplánován chodník. V současné době
žádné další stavební úpravy pozemku plánovány nejsou. Pozemek
bude sloužit jako místo pro hraní dětí, vznikne pro ně malá dráha
určená pro crossová kola nebo koloběžky a veřejná zeleň.
Současný majitel zámku se, k naší velké spokojenosti, také věnuje
úpravě parku a budov ve svém vlastnictví což předchozí majitelé
nedělali a proto nyní získává příjezd do vsi příjemnější ráz.

ROK 2021 V ČÍSLECH:
Přistěhovaní – 27 osob, Odstěhovaní – 37 osob, Narození – 12
osob, Úmrtí – 8 osob
Počet obyvatel k 1. 1. 2022 v obci Všemyslice je 1 101 osob
z toho je 580 mužů a 521 žen.
Jednotlivé obce:
Bohunice – 184 obyvatel, Neznašov – 685 obyvatel, Slavětice –
28 obyvatel, Všemyslice – 86 obyvatel, Všeteč – 118 obyvatel
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ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
MASOPUSTNÍ REJ
V pátek 25. února bylo v neznašovských ulicích živo...
Po určité odmlce jsme se opět mohli ve spojení školy
a školky pustit do společné aktivity... do MASOPUSTU.
Maškary se bavily, zpívaly, veselily, hodovaly a věříme, že
návštěvám či kolemjdoucím udělaly radost a že jim i třeba
na chvilku vykouzlily úsměv na tváři. Moc děkujeme všem

za jejich dary i pohoštění a doufáme, že tato tradice již
opět bude moci býti tradicí pravidelnou, každoroční.

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY v ZŠ a MŠ
Zimní olympijské hry jsou jednou z nejdůležitějších zimních sportovních událostí a přední mezinárodní sportovní
akcí, na které český tým nesmí chybět. Jak jinak začít
olympijské hry než slavnostním zapálením olympijské

pochodně. Slavnostní štafeta pro tento rok byla odstartována v neznašovské školce. Uvítací ceremoniál byl
famózní. Všech olympijských disciplín jsme se zhostili
s vervou. V bruslích jsme byli jako doma, ale hokejka se
sem tam pletla. Snowboarding byla veliká legrace. Běh
na lyžích trochu zádrhel. Největší úspěch měla, pro nás

zcela neznámá, disciplína curling. To byla legrace! Zametali jsme i mimo led. Skoky na lyžích uzavíraly ZOH. I ty
jsme zvládli. Prostě se ničeho nebojíme, a proto získání
zlaté medaile bylo opravdu zasloužené. Poté jsme předali
olympijskou pochodeň dál, do základní školy.
Ve škole předcházela sportovnímu klání týdenní centra
aktivit ZIMNÍ OLYMPIÁDA. Děti pracovaly s informacemi
o původu olympijských her, některé se seznamovaly
s názvy kontinentů a místy konání předešlých zimních her,
vytvářely originální olympijské pochodně či návrhy
kolekce olympijského oblečení, tvořily básně, pracovaly
s texty, vyhledávaly zajímavosti o zimních hrách
i sportovcích, porovnávaly rekordy jednotlivých disciplín,
vytvářely medailonky o českých olympionicích, dokonce
nám dětští reportéři zprostředkovali i první rozhovory
s našimi olympioniky. A v pátek jsme nastřádané infor-
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mace převedli do praxe. Začala zimní olympiáda. Děti si
vyzkoušely curling, biatlon, jízdu na snowboardu i hokej.
Školou zněly pokřiky, jásot, mohutné povzbuzování a zasloužený potlesk. Děti podaly skvělé výkony, bojovaly do
posledních sekund, tak jako správní profíci. Dopoledne
bylo parádní, moc jsme si ho všichni užili. A děti? Zaslouženě všechny získaly zlaté medaile. Ne za první či
druhá místa, ale za to, že do boje šly s heslem: „Rychleji,
výše, silněji – SPOLEČNĚ“.

KARNEVAL V ZŠ a MŠ
Čas plný veselí, smíchu, radosti a rozzářených očí, tím
můžeme označit karneval. Den, kdy je dovolen vstup do
školky kouzelným bytostem a my s otevřenou náručí
mohli přivítat princezny, piráty a jiné pohádkové bytosti
aj. Společně jsme si užili den plný soutěží a zábavy. Naši
třídu obsadily mumie, tancovali jsme s balónkem
a soutěžili v židlované. Sladký závěr čekal na každé dítě,
které si odneslo kornout a diplom.

Ve škole bylo vysvědčení předané, pololetní volno před
námi, jak jinak tedy zakončit 1.pololetí? Přeci
KARNEVALEM!!

Co pro nás čtvrtek znamenal?
Přeci školní karneval!
Letkis, ptačí tanec byly,
děti kostýmy si vyrobily.
Smrtka, kostry, duchové,
princezny v barvě duhové,
mafiáni, lotři, vězni,
tak hrozně už to nyní nezní,
neb policisté, vojáci,
neměli nouzi o práci.
Zvířátek různých bezpočet,
postavy, jimž bez angličtiny jména bys nepřečet
a hlavně smích a hudba, tanec byl,
jóóó... KARNEVAL SE VYDAŘIL!!!

BRUSLENÍ
Po určité odmlce jsme letos znovu absolvovali bruslařský kurz v Soběslavi. Školkové a mladší školní děti se
probruslili deseti lekcemi, nejstarší čtvrťáci a páťáci jeli
jako zkušení na bruslení pětkrát. Od prvních lekcí si děti
jízdy velmi užívaly, téměř nebyly vidět žádné slzičky, jen
radost a úsměv na tváři. U nejmenších byl během každé
lekce vidět obrovský pokrok, všichni jezdili poslední lekce
již samostatně, bez opory.

Během jedné lekce jsme dokonce zažili opravdové
olympijské bruslení. Slalomy, štafeta, bruslařský
biatlon...To vše čekalo na děti v Soběslavi. Parádní atmosféra, hodní rozhodčí, zajímavé a pestré dovednostní
stanoviště a soutěže. Jsme velmi rádi, že se tohoto kurzu
můžeme účastnit, neboť jinak by (vzhledem k současným
zimám) všechny brusle pravděpodobně strávily celou
zimu se zašmodrchanými tkaničkami kdesi na půdě.
Děkujeme tímto Obci Všemyslice za financování autobusové dopravy.
Za kolektiv učitelů Mgr. Gabriela Tůmová
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DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v MŠ a ZŠ Neznašov

ZÁPISY
do ZŠ a MŠ NEZNAŠOV
na školní rok 2022/2023
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
termín přihlášek do 8. 4. 2022
termíny zápisu 12. a 13. 4. 2022
MATEŘSKÁ ŠKOLA
2. a 3. 5. 2022, 6:00 – 16:30
12. a 13. 5. 2022, 12:00 – 17:00

ve středu 20. 4. 2022
Začátek akce proběhne v komunitním
centru v MŠ v 8:15 hodin. Přijďte se podívat,
jak probíhá den v programu Začít spolu
v mateřské a základní škole!

(osobní odevzdání vyplněných přihlášek
k zápisu v budově MŠ)
Bližší informace k zápisům do ZŠ a MŠ
naleznete na webových stránkách školy
www.zsneznasov.cz

ZŠ a MŠ NEZNAŠOV a spolek NEZNÁŠEK
Vás zvou na

VELIKONOČNÍ
TVOŘIVOU DÍLNU
pro rodiče s dětmi

ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 16:30 hodin
v budově ZŠ

Těšit se můžete na pletení pomlázek, zdobení
kraslic voskem, výrobu velikonočních
zápichů, velikonoční figurky z osení a jiné.
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ORANŽOVÝ ROK 2022
V OBCI VŠEMYSLICE
Vážení spoluobčané,
i v letošním roce bude pokračovat úspěšná spolupráce mezi Jadernou elektrárnou
Temelín Skupiny ČEZ a obcí Všemyslice na projektu s názvem „ORANŽOVÝ ROK“.
Opět nás čeká během celého roku mnoho kulturních, sportovních a společenských akcí
pořádaných obcí Všemyslice, spolky a organizacemi v obci. Věříme, že z pestré
nabídky si vybere každý.
Těšit se můžete nejen na tyto vybrané akce:

1. 5. Májový pochod na Vysoký Kamýk
28. 5. Neznašo/fest a dětský den
4. 6. O putovní pohár starosty Temelína
18. 6. Oslavy 120 let od založení SDH Bohunice
25. 6. Oslavy 115 let od založení SDH Všeteč
5. 7. Memoriál Pavla Macharta
13.–14. 8. Mezinárodní výstava mečíků
1. 10. Svatováclavské posvícení
31. 10. Halloweenský průvod

Tímto děkujeme společnosti ČEZ, a. s. za podporu akce „Oranžový rok 2022“
v naší obci.

Uzávěrka čísla 30. 3. 2020, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

