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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve čtvrtek 15. července 2021 se v hasičské zbrojnici ve
Všemyslicích konalo XXIV. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Všemyslice
• ZOV akceptuje doporučení komise, která řádně vyhodnotila doručené návrhy financování a podmínky nového
bankovního úvěru pro obec a schvaluje uzavření
Smlouvy o úvěru se společností Komerční banka a. s.,
jejímž předmětem je přijetí úvěru ve výši max.
5.000.000,00 Kč. Úvěr bude zřízen za účelem financování stavební akce „Oprava kanalizace a vodovodu Neznašov, parc. č. 175/19, k. ú. Všemyslice“, splatný do
31.12.2026, s úrokovou sazbou max. 1,96% po celou
dobu trvání úvěru . Starostovi obce se ukládá, aby závazně jednal s úvěrovým bankéřem Komerční banky
o tomto úvěru a současně je starosta obce pověřen podpisem úvěrové smlouvy a náležitostí s tímto spojených.
• ZOV, na základě doporučení pověřené komise, ve věci
vyhodnocení doručených cenových nabídek na akci
„Veřejné osvětlení, ppč. 175/19, k. ú. Všemyslice, Neznašov“, souhlasí s tím, aby firma Elektro Maroušek Všemyslice 31, byla dodavatelem výše zmíněné stavby
z titulu předložení nejnižší ceny za dílo ve výši
660.100,- Kč bez DPH. Pověřuje starostu obce dalším
jednáním a dále pak podpisem příslušné smluvní dokumentace.
• ZOV ukládá starostovi a místostarostce obce provést
poptávkové řízení u firem, zabývajících se výstavbou
work-outových hřišť, konkrétně f. Enuma Elis s. r. o.,
Lannova 2061/8, 11000 Praha, dále f. Hřiště hrou s. r. o.,
Sobotecká 810, 511 01 Turnov a f. 4soft, s. r. o.
Krkonošská 625, 468 41 Tanvald. ZOV určená komise,
(Bc. Kateřina Levínská, Ing. Štěpánka Mácová a Bc.
Erika Tomková), vyhodnotí doručené nabídky a výsledky
předloží na následném veřejném zasedání ZOV.

• ZOV souhlasí s podáním žádosti na Nadaci ČEZ
o poskytnutí finančního daru ve výši 249.000,- Kč na
výstavbu work-outového hřiště na parc.č. 172, k. ú. Všemyslice, Neznašov. Po vyřízení administrativních úkonů
na stavebním odboru MěÚ v Týně nad Vltavou místostarostka obce zajistí odeslání žádosti v elektronické
podobě, starosta obce je oprávněn k podpisu smlouvy.
• Nové právní úpravy odpadové legislativy a nový zákon
o odpadech přinesl řadu změn. Na základě tohoto obdržela obec návrh nové „Smlouvy o využití obecního
systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného
odběru elektrozařízení“, která nahrazuje obsah a platnost původní smlouvy. ZOV souhlasí s obsahem předloženého návrhu nové „Smlouvy o využití obecního
systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného
odběru elektrozařízení“ od ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, Praha 4, provozovatele kolektivního systému a obcí Všemyslice. Tato smlouva zcela nahrazuje
smlouvu z 12. 9. 2008.
• ZOV souhlasí s podpisem Dodatku č.1 k SoD „Modernizace místní komunikace parc. č. 175/19, k. ú. Všemyslice, Neznašov“ tak, jak bylo předloženo stavební
firmou MoDoStav s. r. o., Bohunice 10. Hlavním obsahem dodatku je posunutí termínů zahájení a dokončení
stavby o 2 měsíce, konkrétně ze 6/2021 (zahájení) na
8/2021 a dokončení stavby z 9/2021 na 11/2021.
RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA
• žádost V. O. o odkoupení části obecního pozemku parc.
č. 3347/1, cca 200 m2. Jedná se o historicky připlocenou
plochu k zahradě parc. č. 127/1 bývalými majiteli
nemovitosti. Vzhledem ke skutečnosti, že pozemkem
3347/1 je veden veřejný vodovod na zastávku Bohunice,
bude nutné tuto trasu vytyčit, zvláště pak v ploše uvažovaného prodeje části obecního pozemku pč. 3347/1,
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k. ú. Bohunice nad Vltavou. ZOV odročuje své rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje a následně prodeji části
ppč. 3347/1 v obci a k. ú. Bohunice nad Vltavou až do
okamžiku upřesnění trasy veřejného vodovodu.
• žádost p. P., - nového majitele nemovitosti ppč. st. 440,
k.ú. Všemyslice, Neznašov o koupi části obecního
pozemku parc. č. 190/2 a 190/6. Důvodem žádosti jsou
plánované úpravy nemovitosti parc. č. st. 440, které pře-

sahují hranice nemovitosti žadatele, což je podstatnou
překážkou realizace stavebních úprav (zateplení,
fasáda...) ZOV odročuje své rozhodnutí o zveřejnění
záměru prodeje a následně prodeji části obecních
parc.č. 190/2 a 190/6, k. ú. Všemyslice, místní část Neznašov z důvodu provedení bližšího místního šetření ze
strany obce a zastupitelů.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Sídla okrskových volebních komisí ve volebním obvodu obce Všemyslice jsou následující:
Volební okrsek č. 1
Bohunice, Obecní knihovna – Bohunice čp. 31
Neznašov (nově bezbariérový přístup), Obecní úřad – Neznašov čp. 9
Volební okrsek č. 2
Volební okrsek č. 3
Všemyslice – Slavětice, Hasičská zbrojnice - Všemyslice
Volební okrsek č. 4
Všeteč, Obecní knihovna – Všeteč čp. 26
Občané, se zhoršenou hybností či jinými zdravotními postiženími mohou využít možnosti
hlasování do přenosné volební schránky. O tuto možnost je nutné si předem požádat na
Obecním úřadě (tel. 385 721 737, email: info@vsemyslice.eu), popř. během konání voleb se
domluvit přímo s danou volební komisí.

KOMUNITNÍ CENTRUM VLTAVOTÝNSKA POSKYTUJE PORADENSTVÍ PRO RODINU
Provozovatel: Sdružení měst a obcí Vltava, Adresa: Jiráskova 39, 375 01 Týn nad Vltavou
Komunitní centrum Vltavotýnska představuje poradenské služby pro rodinu. Život rodiny je velmi
pestrý, stejně jako témata, která chodí k poradci manželé či partneři řešit. Rodina prochází mnoha změnami, které mohou více či méně zasáhnout do jejího života. A to jak pozitivně, tak i negativně. Partnerům
či rodičům nabízíme:
- Párové poradenství – poradenství pro manžele, partnery, rodiče, kteří se nacházejí ve změnové
rodinné situaci, která může být způsobena změnou zdravotního stavu člena rodiny, pracovním vytížením,
vyčerpáním, stereotypem, neshody…. Nabízíme pomoci odborníka, který je zodpovědný za vytvoření
bezpečného prostředí, kde si mohou manželé, rodiče či partneři sdělit, co je trápí a co potřebují jinak.
Párové poradenství pomáhá také při rozchodu či rozvodu manželství, kdy si rodiče potřebují vytvořit
dohodu v tématech: upravení péče o nezletilé děti, výše výživného, rozdělení společného majetku atd.
- Individuální poradenství – poradenství pro jednotlivce v tématech, které se týkají rodiny či
společného života. Poradce zmapuje situaci z pohledu klienta a pomůže s nastavením kroků pro její
řešení. V rámci poradenství může pomoci se sepsáním různých dopisů či tiskopisů.
(Poradenství je poskytováno ZDARMA. Nenahrazuje psychologické služby či služby advokáta.)
Na poradce se můžete obrátit: Pondělí a středa: 13:00 – 18:00, Úterý, čtvrtek a pátek: 9:00 – 12:00
Kontakty: Mgr. Miloslava Hanousková,
Telefon: +420 722 924 263,
email: kc@vltavotynsko.cz
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FOTBALOVÉ LÉTO VE VŠETEČI
Memoriál Pavla Macharta
V pondělí 5. 7. 2021 se uskutečnil
již 27. ročník tradičního fotbalového
turnaje Memoriál Pavla Macharta.
Tohoto turnaje se zúčastnily 4 fotbalové týmy, a to mužstva z Albrechtic nad Vltavou, Neznašova,
Temelína a domácí Všeteče. Po
úvodním slovu starosty obce Všemyslice a poté pořadatele došlo
k slavnostnímu zahájení turnaje. Turnaj byl zahájen v 9:30 hodin a jako
každoročně se hraje systémem
každý s každým. Letošní počasí fotbalistům přálo, a tak se hrálo v příjemné a fair play atmosféře. Okolo 15:00 hodiny

A jak to již tradičně k celému turnaji patří, tak
večer od 18:00 hodiny zahrála skupina LAZARETH,
která bavila místní i přespolní až do ranních hodin.

VETERÁN CUP

ubíhaly poslední minuty fotbalového zápasu a tím
i celého turnaje. Po jeho ukončení došlo k vyhodnocení celého turnaje.
Letošní ročník byl specifický tím, že hned tři
mužstva měla stejné skóre na body a tak dle pravidel
turnaje rozhodoval o celkovém umístění větší počet
vstřelených gólů. Celkové umístění nakonec dopadlo
následovně: na 4. místě skončila domácí Všeteč,
3. místo – Albrechtice nad Vltavou, 2. místo – Neznašov a celý turnaj vyhrálo mužstvo Temelína.
I v letošním turnaji byli oceněni nejlepší hráč, střelec,
brankář ale také nejmladší a nejstarší hráč turnaje.
Ještě než proběhlo předání poháru bylo poděkováno
všem aktérům a také společnosti ČEZ, neboť i letošní
ročník je opět součástí Oranžového roku 2021.

První zářijový víkend se již tradičně konal na fotbalovém hřišti ve Všeteči fotbalový turnaj pro hráče
starší 40 let – Veterán cup. Letošní počasí se opět
vydařilo a tak se za slunečného počasí utkaly týmy
z Albrechtic nad Vltavou, Neznašova, Všeteče,
Velkých Hostěrádek a Pěťáku ČB. Zahájilo se
slavnostním nástupem s úvodním slovem pořadatelů, kde bylo poděkováno za finanční podporu
Jaderné elektrárně Temelín, skupina ČEZ. Právě díky
této finanční podpoře byla tato akce v rámci
Oranžového roku 2021 uspořádána. Poté již nic nebránilo úvodnímu zápasu. Po odehrání všech zápasů
došlo k vyhlášení výsledků a předání patřičných cen.
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Obhájci loňského posledního místa byli opět neúspěšní
a tak poslední příčka patří domácí Všeteči. Na čtvrtém
místě skončili fotbalisté z Velkých Hostěrádek. Mezi tři
nejlepší družstva se letos probojovalo družstvo Pěťák
ČB, které skončilo na třetím místě, druhé místo patří
jako i v loňském roce týmu z Albrechtic nad Vltavou
a úspěšným obhájcem vítězství je družstvo z Neznašova. K oslavám vítězů i poražených zahrála večer
na místním parketě country hudba.
Chtěla bych alespoň zde poděkovat pořadatelům
za uspořádání a organizaci velmi vydařených
sportovních akcí. Moderátorovi za vynikající výkony,
vyžadující plné nasazení a osazenstvu hospody za

VŠETEČSKÁ
VOLEJBALIÁDA
Tradiční Všetečská volejbaliáda proběhla v sobotu 21.
8. 2021 za účasti 25 hráčů,
kteří byli rozlosováni do
5 družstev. Příjemné letní
odpoledne bylo zakončeno
předáním cen a poté již nic
nebránilo volné zábavě.

péči o žaludky hráčů i diváků a podporu pitného
režimu.
K. Levínská - místostarostka
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Pozvánka na

SVATOVÁCLAVSKÉ
HASIČSKÉ SETKÁNÍ
V NEZNAŠOVĚ
25. ZÁŘÍ 2021

Program:

• 14:00 Sraz účastníků
a zahájení na hřišti
• 15:00 Ukázka HZS a SDH
Týn nad Vltavou
• 16:00 Ukázka SDH Všemyslice
• 17:00 Soutěže pro děti
a dospělé
• 19:00 Vyhlášení výsledků,
volná zábava
Občerstvení zajištěno
K tanci a poslechu DJ Karlos
Skákací hrad pro děti
Srdečně zveme všechny
občany

GENERÁLNÍ PARTNER

Soutěž o nejlepší
KOPROVOU OMÁČKU

Obec Všemyslice
zve na koncert kapely

Zveme Vás na 1. ročník
"Soutěže v koprové omáčce"
konané dne 2. 10. 2021 v 11:00 hodin
v Pensionu U Pštrosa ve Všeteči.

PODHORANKA

Zúčastnit se může každý kdo přinese
uvařenou koprovou omáčku.
Pak bude zařazen do soutěže
o skvělé ceny.

do kulturního domu
v Neznašově

Na 1. ročník Vás zve Pension U Pštrosa ve
spolupráci s Obecním úřadem Všemyslice,
p. Václav Pštros a p. Fr. Bartoš.
Porotu povede pan starosta...

v sobotu 30.10.
od 17:00

Těšíme se na Vaši účast.
Informace na tel. 603 156 885
nebo 731 853 688

vstupné dobrovolné
občerstvení zajištěno

Uzávěrka čísla 9. 9. 2021, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

