
OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD 
Zastupitelstvo obce 
 
 

Zápis č. 2 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, 
 konaného ve čtvrtek 27.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. 

 
 
Zasedání zahájeno v 19:00 hodin 
Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny 
Omluveni: - Miloš Kuba, Jiří Macháček 
Neomluveni: - 
 
 
 
          Předsedajícím druhého veřejného zasedání byl starosta obce Mgr. Jaromír Jech. 
Na úvod zasedání byl zvolen zapisovatel:  Ing.arch. Miroslav Hofman, ověřovatelé: Milan Jánský,  
Dana Hnyková a návrhová komise: Helena Kubová, Martin Vycpálek. 
                  o výše uvedené volbě bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 
  
 Zápis č.1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Všestary – II. část (přijatá usnesení) 
konaného dne 6.11.2014, který obsahoval 7 bodů, byl přijat bez připomínek a námitek.  

                                                                            Hlasování:   6 pro,  0 proti, 0 se zdržel  
 
    

Část I – obecná 
 

Následovalo schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva obce. Připravený program 
jednání 2. veřejného zasedání obsahoval celkem 3 body, Mgr. Jaromír Jech navrhl doplnění 
programu o další 3 body a zároveň změnit pořadí bodů.   
  
    o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 Rozšířený program o 6 bodech 2. zasedání Zastupitelstva obce Všestary byl schválen.  
 
Schválený program jednání: 
1) Informace o průběhu výstavby kanalizace 
2) Informace o průběhu rekonstrukce a výstavby MŠ. 
3) Změna jednacího řádu zastupitelstva obce. 
4) Informace z valné hromady Svazku obcí region jih. 
5) Informace o rekonstrukci komunikace Hlavní v Menčicích 
6) Informace o výběrovém řízení na dodavatele opravy prodejny na návsi. 
 
Následovaly podněty občanů:   
zahájeno:  19:14  hod. (max. doba 20 min.)  
 
Podnět (pí Polachová) : ,,Upozorňuji na nepořádek u čekárny na Říčany'' 
Odpověď (Jaromír Jech): Bude odstraněno. 
 
Dotaz (občan): Uvažuje se o zvýšení daně z nemovitostí? 
Odpověď (Jaromír Jech): Zatím se neprojednávalo a prozatím se neuvažuje. 
 
 
 



Podnět (p. Baťcha) : ,,Upozorňuji na inzerát v Zápraží, zájem o pronájem nebytových prostor.'' 
Odpověď (Miroslav Hofman): Obec bude reagovat nabídkou k pronájmu staré školy. 
 
 
Dotaz (občan): Kdy je předpokládano  schválení Územního plánu? 
Odpověď (Miroslav Hofman, doplnil Jaromír Jech): Předpoklad je červen 2015 pokud vše půjde 
hladce.  
 
Dotaz (občan): Upozorňuji na problematiku polního hnojiště v lokalitě ¨Hybnerka¨, kde dochází 
znovu k ukládání kalů z ČOV a zápach a nepořádek obtěžuje občany obce? 
Odpověď (Miroslav Hofman,): Seznámil přítomné s historií této problematiky a přislíbil, že obec 
bude podnikat kroky k zamezení negativních vlivů této stavby na okolí. Nicméně prohlásil, že 
možnosti obce jsou v tomto případě omezené. 
 
Pozdní příchod Jana Cibulková 19:30 hod. 
 
Ad 1)  předkladatel: Ing.arch. Miroslav Hofman  
                               
Předkladatel informoval přítomné se zahájením prací na stavbě Kanalizace Všestary a poskytl 
informace o termínech a předpokládaném harmonogramu prací. Dále uvedl, že občané budou 
postupně informováni o dalším postupu.  
 
Ad 2)  předkladatel: Ing.arch. Miroslav Hofman  
 
Předkladatel informoval přítomné s postupem prací na stavbě Rekonstrukce a rozšíření kapacity 
MŠ Všestary.   
 
Ad 3)  předkladatel: Mgr. Jaromír Jech 
  
 Předkladadel navrhl změny organizačního řádu. . Při projednání byly provedeny v návrhu 
drobné úpravy. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. 
 

                                                                                  Hlasování:   7 pro,  0 proti, 0 se zdržel  
 
 Předkladadel navrhl změny jednacího řádu. Po projednání byly provedeny v návrhu drobné 
úpravy. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. 
  

                                                                                  Hlasování:   7 pro,  0 proti, 0 se zdržel  
 
  
Ad 4)  předkladatel: Mgr. Jaromír Jech 
 
 Předkladatel informoval přítomné s průběhem valné hromady svazku obcí region jih. 
  
 
Ad 5)  předkladatel: Ing.arch. Miroslav Hofman 
   
 Předkladatel informoval přítomné, že obec obdržela dotaci na akci Rekonstrukce místní 
komunikace v Menčicích, dle studie z prosince 2013. Podle podmínek o přidělení dotace bude 
nutné zpracovat realizační dokumentaci s výkazem výměr, a vyřídit stavební povolení. Na tuto 
činnost obec provede výběrové řízení. 
Ad 6) předkladatel: Ing.arch. Miroslav Hofman 
 



Předkladatel informoval přítomné, že již v minulém volebním období proběhlo výběrové řízení na 
opravu prodejny na návsi ve Všestarech, informoval o jednotlivých nabídkách a oznámil, že bude 
neprodleně uzavřena smlouva s vítěznou firmou, tak aby práce mohli co nejdříve začít. 
  
 

                                                                               
Diskuse s občany 
 
 Předsedající na závěr zasedání dal ještě prostor pro podněty z řad občanů. 
 
Dotaz (Občan): Upozorňuji na díru v ulici Říčanská před domem č.p. 136? 
Odpověď (Miroslav Hofman): Bude informován zastupce SÚS Středočeského kraje. 
 
 Informace : Sdružení dobrovolných hasičů Všestary připravuje na sobotu 6. 12. 2014 na návsi ve 
Všestarech „Mikulášskou“ spojenou s rozsvícením vánočního stromu.  
 
 
Zasedání bylo ukončeno ve 20:45 hodin  
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Část II – přehled a znění přijatých usnesení 

 
 
 
Zapisovatel: 
Ing.arch. Miroslav Hofman 

 
 
 
 
Ověřovatelé :        Starosta : 
 
Milan Jánský       Mgr. Jaromír Jech 
 
 
Dana Hnyková 
 



OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD 

Zastupitelstvo obce 

Zápis č. 2 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary 
konaného ve čtvrtek 27.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. 

 
Část II. – přijatá usnesení 

 
K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 
 
K bodu 1) Informace o průběhu výstavby kanalizace 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Zastupitelé vzali informaci bez připomínek na 
vědomí. 
         Bez hlasování. 
 
K bodu 2) Informace o průběhu rekonstrukce a výstavby MŠ. 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Zastupitelé vzali informaci bez připomínek na 
vědomí. 
         Bez hlasování. 
 
K bodu 3) Změna jednacího řádu zastupitelstva obce. 
 
Zastupitelstvo obce: 
 
1. Schválilo změnu organizačního řádu. 
               Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
2. Schválilo změnu jednacího řádu. 
               Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
K bodu 4) Informace z valné hromady Svazku obcí region jih. 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Zastupitelé vzali informaci bez připomínek na 
vědomí. 
         Bez hlasování. 
               
K bodu 5) Informace o rekonstrukci komunikace Hlavní v Menčicích 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Zastupitelé vzali informaci bez připomínek na 
vědomí. 
         Bez hlasování. 
 
K bodu 6) Informace o výběrovém řízení na dodavatele opravy prodejny na návsi. 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Zastupitelé vzali informaci bez připomínek na 
vědomí. 
         Bez hlasování. 
 
Závěr:  
Zastupitelstvo obce schvaluje souhrnnou zprávu o přijetí výše uvedeného usnesení. 
 
Zpracovala návrhová komise ve složení: Helena Kubová, Martin Vycpálek 
 
Ověřovatelé :        Starosta : 
 
Milan Jánský       Mgr. Jaromír Jech 
 
Dana Hnyková 
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