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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve čtvrtek 12. března 2020 v hasičské zbrojnici ve Všemyslicích proběhlo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Všemyslice.
• po provedené konzultaci a jednání s právníkem bylo
navrženo zrušit usnesení č. 456/2018/XXXIV zřízení VB
k poz. parc. č. 133/2, zajišťující přístup obci k západní
straně části budovy dvora. Právník upozornil na obsah
§1021 občanského zákoníku. Na základě tohoto je
obci umožněn přístup k nemovitosti (dvora Neznašov)
a to pro provedení oprav, běžné údržby či nutné rekonstrukce. Proto zastupitelstvo zrušilo výše uvedené usnesení a současně vzalo na vědomí podepsaný
souhlas vlastníků sousedních pozemků dvora Neznašov, umožňující obci údržbu a opravy z jižní a západní strany nemovitosti.
• Žádost na Povodí Vltavy s. p. o odprodej pozemku
pod kaplí sv. Anny, k. ú. Všemyslice – Neznašov: Vlastnický vztah Obce Všemyslice k pozemku a také ke
kapli není dosud dořešen. Po opakovaných konzultacích na ředitelství Povodí Vltavy s.p. byl dohodnut
postup jednání v této věci. ZOV ukládá starostovi obce
podání žádosti a pověřuje jej následnými jednáními na
Povodí Vltavy s. p. ohledně prodeje pozemku pod budovou kaple sv. Anny, k. ú. Všemyslice, Neznašov.
Starosta obce bude průběžně informovat o stavu žádosti s tím, že ZOV akceptuje kupní cenu za pozemek
v místě a čase obvyklou.
• ZOV souhlasí s textovým obsahem Čestného
prohlášení ZOV o vlastnictví stavby sv. Anny v Neznašově tak, jak je adresováno Povodí Vltavy s. p.
• ZOV schvaluje investiční záměr v rámci projektu „Obec
Všemyslice- Stavební úpravy ZŠ – přístavba, Neznašov čp. 29, k.ú. Všemyslice“, jako přílohu k žádosti
o dotaci do Programu 29821 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství. Současně ZOV schvaluje zabezpečení spolufinancování akce ve výši 10% z celkových nákladů
projektu, které činí 2.976.465 Kč.

• ZOV souhlasí s obsahem návrhu smlouvy o právu
provést stavbu „Most ev. č. 12219 – 3 přes potok
v obci Bohunice“ , jak předloženo JČ krajem prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje SÚS
JČ kraje. Bere na vědomí trvalý a dočasný zábor
dotčených pozemků v majetku obce Všemyslice, parc.
č. 3349/1 a 3349/8, k. ú. tamtéž. Pověřuje starostu
dalším jednáním a podpisem této smlouvy.
• ZOV souhlasí s předloženou cenovou nabídkou
(159.750,- Kč bez DPH) Atelieru SIS České Budějovice
na vyhotovení PD (DPS/PDPS) stavební akce „Chodník ve Všemyslicích podél sil. III/1411“ a pověřuje
starostu vystavením objednávky na vypracování
požadované PD s tím, že projekční kancelář zajistí mj.
i potřebnou administrativní a inženýrskou činnost k vydání stavebního povolení.
• ZOV souhlasí s pronájmem části (cca 180 m2) obecního
pozemku parc. č. 6/1 v obci a k. ú. Slavětice u Všemyslic za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru.
Starosta obce zajistí nájemní smlouvu a její podpisy.
• ZOV schvaluje podání žádosti o sponzorský příspěvek
v rámci projektu Oranžový rok Skupiny ČEZ, stejně jako
v minulých letech ve výši 1 mil. Kč. ZOV současně
souhlasí s návrhem Školského a kulturního výboru zařadit do sledovaných akcí v rámci OR 2020 tyto akce :
1. 5. 2020 – Pochod na Vysoký Kamýk

Vzhledem k současné
situaci ZRUŠENO!

6. 6. 2020 – Neznašov fest + dětský den
4. 7. 2020 – 95. výročí založení SDH Všemyslice
15.–16. 8. 2020 – IV. Mezinárodní výstava mečíků
5. 9. 2020 – 115. výročí založení SDH Neznašov
13. 9. 2020 – Koncert k poctě J. J. Kovaříka.
Pověřuje místostarostku obce jednáním s administrátorkou útvaru komunikace JE Temelín a starostu obce
následně podpisem smlouvy.
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• ZOV souhlasí s pronájmem pohostinství Bohunice za
podmínek stanovených ve zveřejněném záměru obce
3. 12. 2019 – 20. 12. 2019. Starosta obce zajistí podpis smlouvy, odpočet energií (elektřina a plyn), stavu
vodoměru a předávací protokol vnitřního zařízení
a vybavení.
RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA
• zpráva o činnosti FV a KV ZOV za rok 2019 přednesená jejich předsedy – Ing. Štěpánkou Mácovou
a Bc. Vladimírou Matoušovou. ZOV bere na vědomí
závěrečné zprávy o provedených kontrolách bez
zjištěných závad.

POMOC OBČANŮM
Obec Všemyslice je prostřednictvím vedení
obce připravena poskytnout Vám občanům nyní
v době vyhlášeného nouzového stavu potřebnou pomoc, spočívající především v nákupu
potravin, vyzvednutí léků, zajištění roušek
nebo doprovodu k lékaři. Nabízená pomoc je
adresována především seniorům nad 70 let.
Starosta tel.: 723 591 039, místostarostka
tel.: 722 931 441 nebo kontaktujte zastupitele
v místě svého bydliště.

POPLATKY ZA NOUZOVÉHO STAVU
Obecní úřad Všemyslice jako správce místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a místního poplatku ze psů vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR z důvodu ohrožení zdraví (koronavirus)
informuje občany, že neuhrazení výše zmíněných místních poplatků nebude do 31. 5. 2020 nijak sankciováno
navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních
poplatcích.
Místní poplatky je možné bez jakéhokoliv navýšení
uhradit až do 31. 05. 2020.
Co se týče vyvážení popelnic, ty budou i nadále
vyváženy na známky (samolepky) za rok 2019 do 31. 5.
2020. Žádáme občany ať si vyzvednou známky (samolepky)
na rok 2020, až po zrušení nouzového stavu a minimalizují
tím návštěvy na Obecním úřadě. Už nalepená známka za
rok 2020 je samozřejmě také platná.
Oznamujeme občanům, že po dobu trvání nouzového
stavu nebudou zástupci obce chodit přát k významným
životním jubileím. Děkujeme za pochopení.

• žádost podaná obcí na Nadaci ČEZ a.s. o finanční podporu na výstavbu výtahu u víceúčelové budovy OÚ byla
schválena ve výši 300.000,- Kč.
• pan V. seznamuje ZOV s akcí kroužku rybářů na rybníku
p. J., která byla úspěšná a bude se opakovat.
• paní B. se ohrazuje proti navezení štěrku na zpevnění
sjezdu z cesty, který zasahuje asi 1 m na její pozemek
a žádá obec, aby štěrk odstranila. Dle projektu cesty
zde sjezd být nemá.
• pan P. se zajímá, kdy se bude opravovat cesta ke
sv. Anně – starosta odpovídá, že v nejbližší době ne, ale
je v plánu oprav.

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).

SBĚRNÝ DVŮR V NEZNAŠOVĚ
bude otevřen v obvyklé době a to ve středu od 14:30
do 15:30, v sobotu od 10:00 do 11:00 a v neděli od 13:00
do 14:00 až do odvolání nebo po dobu trvání nouzového
stavu. Pokud přivezete odpad prosíme o respektování nutných bezpečnostních opatření proti přenosu nemoci. Děkujeme za pochopení.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 21. února 2020 přivítal pan starosta nově
narozené občánky v roce 2019. I letošní setkání s dětmi,
rodiči a prarodiči proběhlo na obecním úřadě. Celkem bylo
přivítáno sedm malých občánků a to:
Tomáš Voučok, Milan Novotný, Matěj Svoboda,
Anna Velková, Anabela Sofie Galantonová, Majk Cina,
Lora Talafousová.
Sboreček při MŠ a ZŠ Neznašov se postaral o kulturní
vystoupení. Pan starosta dal každé mamince květinu
a s dovolením rodičů si pochoval jejich potomka. Rodiče
obdrželi od obce malý dárek, pamětní knížku děťátka
a společně se zapsali do Kroniky obce Všemyslice.

