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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve čtvrtek 20. 4. se v Horácké hospůdce ve
Všeteči konalo XXXI. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Všemyslice.
• ZO Všemyslice vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce Všemyslice a schvaluje tak
závěrečný účet obce Všemyslice za rok 2021
včetně příloh – bez výhrad. Současně ZOV schválilo
předloženou účetní závěrku obce Všemyslice za
r. 2021.
• ZOV souhlasí s předloženým návrhem výběrové
komise provedeného VŘ a jako dodavatele stavby
„Chodník ve Všemyslicích podél silnice III/1411 na
Přehájek“, vybírá firmu firmu MelMar s. r. o.,
Dívčice 101 s nejnižší cenovou nabídkou za zhotovení díla ve výši 3.789.950,98 Kč bez DPH.
Starosta obce je pověřen dalším administrativním
jednáním vedoucím až k podpisu smlouvy o dílo
s vítěznou firmou.
• ZOV souhlasí s prodejem poz. parc. č. st. 47/2, zastavěná plocha a nádvoří, 212 m2, k.ú. Bohunice
nad Vltavou v majetku obce Všemyslice a to
konkrétnímu žadateli panu L. J. Prodej se uskuteční
v souladu se zveřejněnými podmínkami prodeje:
- cena za 1 m2 je 521,- Kč
- náklady na vyhotovení kupní smlouvy a návrhu na
vklad do KN i poplatek za provedení vkladu do KN
hradí kupující.
Starosta obce zajistí smluvní dokumentaci a po
oboustranném podpisu pak její podání u KN
v Českých Budějovicích.
• ZOV souhlasí s prodejem poz. parc. č. 439/2,

výměra 529 m2, ostatní plocha manipulační plocha,
k. ú. Bohunice nad Vltavou v majetku obce Všemyslice a to konkrétnímu žadateli panu L. J. Prodej se
uskuteční v souladu se zveřejněnými podmínkami
prodeje:
- cena za 1 m2 je 226,- Kč
- náklady na vyhotovení kupní smlouvy a návrhu na
vklad do KN i poplatek za provedení vkladu do KN
hradí kupující.
• ZOV souhlasí s prodejem poz. parc. č. st. 9/1,
výměra 894 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú.
Slavětice u Všemyslic v majetku obce Všemyslice
za cenu určenou znaleckým odhadem 465.756,Kč a to konkrétnímu žadateli panu J. L. ml. Prodej
se uskuteční v souladu s dalšími zveřejněnými
podmínkami prodeje, kdy kupující dále uhradí
náklady na:
- zpracování znaleckého odhadu
- zajištění sepsání kupní smlouvy a návrhu na vklad
u KN
- poplatek u KN České Budějovice.
Starosta obce zajistí smluvní dokumentaci a po
podpisu této následně vklad u KN v ČB.
• ZOV souhlasí se zveřejněním záměru obce prodeje
obecního, dlouhodobě zaploceného poz. parc.
č. 1022/11, výměra 59 m2, ostatní plocha zeleň,
v obci a k. ú. Všemyslice a to konkrétnímu žadateli
panu V. D. a to za následujících podmínek. Cena za
pozemek stanovená znaleckým odhadem: 31.710,Kč, kdy kupující dále uhradí náklady na:
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nizace a spolky, na základě jejich individuálních žádostí. Finanční potřeby žadatelů budou uvolněny
z prostředků poukázaných společností ČEZ a. s.,
v rámci OR 2022. Místostarostka obce zajistí
přípravu veřejnoprávních smluv se všemi žadateli
o individuální dotace a starosta obce je pověřen
podpisy těchto smluv.

- zpracování znaleckého odhadu
- zajištění sepsání kupní smlouvy a návrhu na vklad
u KN
- poplatek u KN České Budějovice.
• ZOV souhlasí se zveřejněním záměru obce Všemyslice - prodej části pozemku parc. č. 6/1, (TTP), k.ú.
Slavětice u Všemyslic o výměře 101 m2 konkrétnímu
žadateli panu J. L. ml. cena za pozemek stanovená
znaleckým odhadem 156,- Kč za 1 m2, kdy kupující
dále uhradí náklady na:
- vyhotovení oddělovacího GP
- vyhotovení znaleckého odhadu
- sepsání kupní smlouvy spolu s návrhem na vklad
do KN
- poplatek za podání návrhu u KN České
Budějovice.
• ZOV pověřuje starostu obce jednáním se zástupci
LČR s. p. ve věci vypořádání vlastnických vztahů
toku Bohunického potoka. Souhlasí, aby obcí Všemyslice byla podána žádost o souhlas s dělením
pozemků pč. 3349/1 a 3349/8 v obci a k.ú. Bohunice nad Vltavou, to vše na základě vyhotoveného
návrhu oddělovacího GP, ze strany LČR s.p.
Současně si ZOV vyhrazuje právo být průběžně informováno o dalším vývoji událostí.
• ZOV, na základě existence Smlouvy o spolupráci
mezi ČEZ a. s. a obcí Všemyslice, souhlasí
s podáním žádosti na ČEZ a. s., o finanční dar na
stavební akci „Chodník ve Všemyslicích podél silnice III/1411 na Přehájek“, ve výši 2 mil. Kč.
Starosta v součinnosti s místostarostkou obce zajistí odeslání této žádosti a následně je starosta
zplnomocněn k podpisu příslušné smluvní dokumentace.

• ZOV souhlasí s poukázáním finančního daru ve výši
7.000,- Kč na akci „Motorkáři dětem“, která se bude
konat 7. 5. 2022 ve Všeteči na fotbalovém hřišti.
Příspěvek bude poskytnut formou Darovací
smlouvy, kterou zajistí starosta obce v součinnosti
se zástupcem organizátorů akce panem J. S. Po
odsouhlasení obsahu darovací smlouvy a jejími
podpisy, obec Všemyslice zašle schválenou částku
7.000,- Kč na účet obdarovaného.
• ZOV souhlasí s vystavením objednávky na dodávku
čelního nakladače pro nový traktor obce CASE IH
FARMALL 85 od firmy UNIAGRA CZ a. s.,
Jarošovice 790. Předložená cenová nabídka za dodané zboží garantuje tuto cenu do termínu 29. 4.
2022, to vše z důvodu denně nejistého vývoje cen
v průmyslu.
DISKUZE
• Pan V. žádá, aby se týden, po vysazení ryb na rybníku ve Všemyslicích nechytalo.
• Pan N. se ptá na termín dokončení přístřešku na
hřišti ve Všeteči a na opravu cesty Karlovem.

• ZOV schvaluje přednesené a navržené výše individuálních dotací, pro zájmové a společenské orga-

Starosta odpověděl, že přístavba přístřešku, na základě posledního jednání se stavební firmou, byla
přislíbena do termínu oslav 115. výročí založení
SDH Všeteč. A oprava cesty Karlovem byla
v loňském roce na nejhorších místech provedena,
výhledově se počítá s novým povrchem po celé
trase cesty.

NÁVŠTĚVA KOMINÍKA
Návštěva kominíka proběhne ve dnech 11.6. až 12. 6.
Tak jako každý rok mají obyvatelé obce možnost si
jeho návštěvu zamluvit. Kdo tak zatím neučinil a má
o kontrolu spalinových cest zájem, nahlaste své kontaktní údaje obecnímu úřadu.
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Beseda o tom, jak Vltava kdysi zpívala
O starém Kořensku, ale hlavně u Rejsíkova. Vše je doplněno mnoha koná v sále kulturního domu
o všech objektech, které stávaly dobovými fotografiemi ze soukromých v Neznašově ve středu 22. června
kolem řeky Vltavy před jejím archivů nebo Státního okresního od 18 hodin. Knihy bude možné si zde
zatopením Orlickou přehradou při- archivu v Českých Budějovicích. To za zvýhodněnou cenu zakoupit
jede vyprávět Jaroslava Pixová, jsou také zdroje, z kterých čerpala, a odnést i s autorčiným podpisem.
autorka mnoha regionálních knih. nejen z archivních dokumentů, ale
Tentokrát s sebou přiveze i dva díly snažila

se

popis

oživit

také

zbrusu nové knihy s názvem Když Vl- vyprávěním pamětníků.
Beseda spojená s představením

se zaměřila. První díl má podtitul obou knih a promítáním obrázků se
„Od Týna po Rejsíkov“ a druhý „Od
Lipovska po Zvíkov“.
V těchto knihách se velmi podrobně zabývá všemi osadami, samotami, mlýny či hospůdkami, jejich
obyvateli i osudy, ale také samozřejmě veškerou činností, která s vodou
souvisela

jako

voroplavbou,

přepravou soli a solnicemi, přívozy,
mosty, stavbou lodí, koželužskými,
soukenickými a jirchářskými řemesly.
Posledně jmenované činnosti se
týkaly hlavně Týna nad Vltavou,
které je věnována velmi rozsáhlá
kapitola. Cesta od Týna a samotné
Kořensko jsou popsány zhruba na
třiceti stranách a postupuje dál
k Pašovicím a Újezdu, Hladné,
Novému mlýnu a první díl končí
Autorka knihy paní Jaroslava
Pixová děkuje obci Všemyslice
za finanční příspěvek.

MS ČČK Neznašov
Jan Čihovský

tava zpívala. Dle názvu podtitulů je
také zřejmé, na jaký úsek staré řeky

M.O.STP Neznašov
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ŠKOLNÍ ROK V ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
ZÁPISY DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2022/23
V dubnu proběhly zápisy dětí do prvního ročníku. Děti
byly velmi šikovné a my doufáme, že se jim bude ve škole
společně s námi líbit a dařit. Už se na Vás, milí skoro
prvňáčci, spolu s ostatními dětmi ze školy moc těšíme!!!

ZAKONČENÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU
Celkem pět březnových a dubnových týdnů uběhlo
jako voda a děti 8.4. naposledy zavítaly do píseckého
bazénu. Poslední lekci si ale užily nadmíru. Starší byli
přezkoušeni, jaké pokroky během všech lekcí udělali, poté
už si užívali volné zábavy. Školkáčci své dovednosti
museli prokázat přímo pod dozorem paní vodnice. O tom,
že vodnici Klárku přesvědčili o svých schopnostech,
svědčily úsměvy na jejich tvářích, ale i srdíčka, kterými je
vodnice Klárka obdarovala.

VELIKONOČNÍ KAVÁRNA
Ve čtvrtek 7. dubna jsme společně se spolkem
Neznášek uspořádali velikonoční tvořivou kavárnu pro
rodiče s dětmi. Děti si mohly vyrobit velikonoční zápichy,

uplést pomlázku, ozdobit kraslice voskovou metodou či
vytvořit velikonoční postavičku z osení. Velmi nás potěšilo,
kolik se nás ve čtvrteční podvečer sešlo, a věříme, že se
nejen dětem, ale i dospělým předvelikonoční atmosféra
během kavárny líbila.

NOC S ANDERSENEM v ZŠ
Ve čtvrtek jsme spolu s maminkami ze spolku
Neznášek připravily pro děti večerní program Noc s Andersenem. Tentokrát děti prošly branou do Říše fantazie,
aby se seznámily s knihami Ágnes a Zakázaná hora,
Alenka v říši divů, Harry Potter a fantazijními knihami
J. Verna. V jednotlivých říších tak pod dohledem
Potterových kolegyň vyráběly kouzelné lektvary, kapitán
Nemo spolu s Willy Foggem dohlíželi na to, aby se děti
důkladně seznámily s knihami a vynálezy J. Verna, u Harryho Pottera zkoušely kouzlit podle osvědčených zaklínadel, u Alenky a Kloboučníka plnily nejedny zapeklité
úkoly - snažily se vyluštit nesmyslné hádanky, pomocí
plameňáka dostat ježka do domečku či naplnit čajem
nekonečnou řadu šálků. Nejodvážnější čin je však čekal
ve školním sklepení, kde se děti musely podepsat do
pamětní knihy, a to pod dozorem nejen knih o pavoukovi
Čendovi, ale zaručeně i jeho kamarádech, jejichž jména
ale neznáme:). Věříme, že si děti program užily tak jako
my, že je knihy oslovily, a doufáme, že si do některé z nich
brzy odloží svou pamětní záložku, kterou na závěr získaly.
Čtvrťáci a páťáci si večer prodloužili až do ranních hodin.
Bylo určitě zajímavé společně ve své třídě povečeřet
a ráno si k snídani zakousnout vlastnoručně upečený
perník. Moc děkujeme všem maminkám, které se na
přípravě i realizaci programu podílely. Myslíme si, že se
nám společná akce opravdu vydařila.
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NOC S ANDERSENEM V MŠ
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci s populárnějšími médii. I my
jsme se zapojili do této výjimečné akce na téma:
Večerníček. Ve čtvrtečních večerních hodinách naší
školku doslova zaplavila spousta večerníčkových postav.
Úvodem Malá čarodějnice s věrným kamarádem Abraxasem přivolali Maxipsa Fíka s Ájou, pronásledované
Bobem a Bobkem a všichni jsme se sešli u Pařezové

cesty složily jméno čarodějnice, která je cestou provázela.
Putování děti zakončily tradičním opékáním buřtíků.

KNIHOVNA A MUZEUM V Týně nad Vltavou

chaloupky s Křemílkem a Vochomůrkou. Pro všechny pohádkové postavy byly připraveny tři stanoviště se šesti
úkoly, které prověřily znalosti z večerníčků a jejich pohádkových postav. Věříme, že tyto činnosti spotřebovaly
hodně energie, a proto na každém stanovišti bylo
připraveno pohoštění od dětí z center aktivit, ale hlavně
od pohostinného Křemílka. Když se splnily všechny úkoly
a uspokojila se všechna bříška, čekaly nás pantomimické
hádanky. Počáteční rozpaky se záhy rozplynuly a rodinné
týmy se hádanek zhostily s grácií. Pohádková atmosféra
nás všechny pohltila a my se loučili s úsměvem na tváři.
Tím však večer nekončil. Ti nejstatečnější zůstali ve školce
nocovat a užít si tak kompletní Noc s Andersenem. Všem
rodičům děkujeme za vytvoření úžasné atmosféry
a pomoc při plnění úkolů.

ČARODĚJNICE se školkáčky a školáky
Den před filipojakubskou nocí se děti vydaly na poznávací trasu za čarodějnicí Elvírou. Ve skupinkách plnily
úkoly a odpovídaly na otázky týkající se zejména přírody.
Za splněný úkol získávaly písmenka, z nichž na konci

V úterý 19.4. a se vydal třetí, čtvrtý a pátý ročník do
knihovny a muzea v Týně nad Vltavou. Děti se seznámily
se všemi muzejními expozicemi a s fungováním a vybavením týnské městské knihovny. Zpátky do Neznašova
jsme to vzali po svých po pěšině kolem řeky. 3. května se
do týnské knihovny vydali i prvňáčci s druháky, kteří se
účastnili programu zaměřeného na pohádky.
Za ZŠ a MŠ Neznašov
Bc. Erika Tomková a Mgr. Gabriela Tůmová
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Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních
činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně
zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si naše obec Všemyslice vybrala ke
spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností
ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí
a produkci skleníkových plynů.
Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší obce k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky množství
námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 33,65 MWh elektřiny, 3122,08 litrů ropy, 228,29 m3 vody a 5,15 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. O 68,91 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování
prostředí) o 486,95 kg.
Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny.
Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se
ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí
odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního
cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech
výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie
zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr
kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.
Elektrospotřebiče, které dosloužily
můžete odevzdat na sběrném místě
v Neznašově. Tříděním odpadů a odevzdáváním elektrospotřebičů do zpětného odběru mírníme negativní dopady
na životní prostředí. Třídění odpadu
(plasty, sklo, papír, kovy, tetrapacky)
a kompostování bioodpadu také
pomůže udržet výši poplatku za svoz
komunálního odpadu v rozumné výši
a zabrání jeho dalšímu zvyšování. Do
sběrných nádob umísťujte odpad
k tomu určený a přiměřené velkosti.
Velké plastové plachty, kartonové krabice, matrace je nutné přivést do
sběrného dvora v Neznašově. Nadměrné kusy sběrnou nádobu ucpou
a potom se vyváží poloprázdná, případně se při vysýpaní poškodí, což se
v uplynulém měsíci kvůli matraci v kontejneru na plast také stalo. Vývoz
zablokovaných poloprázdných nádob
na tříděný odpad se poté zbytečně prodraží a navýší celkové náklady na zpracování odpadů v obci.
Uzávěrka čísla 20. 5. 2022, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

