
OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD 
Zastupitelstvo obce 
 

Zápis č. 12 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, 
 konaného ve středu 11.6. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. 

 
Zasedání zahájeno v 19:10 hodin 
Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny 
Omluveni:  Dana Hnyková,  Miloš Kuba 
Neomluveni: Milan Jánský 
 
          Předsedajícím dvanáctého veřejného zasedání byl starosta obce Mgr. Jaromír Jech. 
Na úvod zasedání byli zvoleni zapisovatel:  Ing.arch. Miroslav Hofman, ověřovatelé: Jana  
Cibulková, Jiří Macháček, a návrhová komise Miloš Kuba, Helena Kubová 
  
                  o výše uvedené volbě bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 
  

Část I – obecná 
 

Následovalo schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva obce. Připravený program 
jednání 12. veřejného zasedání obsahoval celkem 4 body a byl rozšířen na 7. 

 
    o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
O celém rozšířeném programu o 7 bodech bylo znovu hlasováno. 
 
    o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Program o 7 bodech 12. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.  
 
Schválený program jednání: 
 
1) Závěrečný účet obce za rok 2014 a výsledek přezkoumání hospodaření obce v roce 2014 
2) Účetní závěrka obce za rok 2014 
3) Rozpočet obce na rok 2015 
4) Upřesnění pojmenování veřejného prostranství 
5) Setkání starostů Ladův kraj 
6) Žádost o přejmenování nebytových prostor v Menčicích č. p. 15 
7) Žádost o příspěvek 
 
Vzhledem k nepřítomnosti občanů byla diskuze přesunuta na konec jednání. 
 
Ad 1)  předkladatel:  Mgr. Jaromír Jech 
V souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a 
dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 
pozdějších předpisů, je ve výlučné pravomoci zastupitelstva obce schvalovat závěrečný účet 
města. Závěrečný účet města obsahuje: rozvahu, výkaz zisku a ztrát, zprávu auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření, inventarizační zápis, výsledky hospodaření, finanční vypořádání 
účelových dotací za rok 2014 a hospodaření příspěvkových organizací. 
Obec Všestary zadala přezkoumání hospodaření za rok 2014 Středočeskému kraji, odboru 
kontroly, který provedl přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o 
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Ve zprávě 
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 je uvedeno, že při přezkoumání 
hospodaření obce Všestary   byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků 
podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona 420/2004 Sb. Byly zjištěny tyto chyby a nedostatky 
upozorňující na skutečnost, že 



- Nebyl sestaven plán inventur; 
- Nebyl stanoven rozsah pravomocí a činností členů inventarizační komise; 
- Nebyla sestavena inventarizační zpráva. 
 
Dále byly zjištěny nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona 420/2004 Sb spočívající 
v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, a to: 
- Územní celek inventarizací neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví; 
- Územní celek neprovedl dokladovou inventuru. 
- Územní celek neprovedl fyzickou inventuru. 
 
Dále byly zjištěny nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona 420/2004 Sb spočívající 
v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za 
předcházející roky. Tyto nedostatky se jsou vyjmenovány ve výše uvedeném odstavci. 
  
Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků musí být v souladu s § 13 zákona 
č. 420/2004 Sb. podána písemná informace příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to 
nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního 
celku a to Krajskému úřadu SK.  
 
Předkladatel doporučuje schválit Závěrečný účet Obce Všestary za rok 2014  a celoroční 
hospodaření obce s výhradou 
.  
Závěrečný účet obce za rok 2014 byl zveřejněn na úřední desce obce v termínu  od 19. 5. do 11. 6. 
2015, došlo tedy ke splnění zákonné povinnosti, kdy musí být návrh závěrečného účtu zveřejněn 
minimálně 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu obce  tak,  aby se občané obce v souladu s § 
16 zákona o obcích mohli k němu vyjádřit a to písemně ve stanovené lhůtě (po dobu zveřejnění na 
úřední desce města), nebo ústně na zasedání Zastupitelstva Obce Všestary.  
 
                                    o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno:  6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
  
Ad 2)  předkladatel: Mgr. Jaromír Jech 
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno podle § 84 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) schvalovat účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni.  
Organizaci schvalování účetní závěrky stanoví vyhl. č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.  Účetní závěrka má být 
schválena nejpozději do šesti měsíců ode dne, ke kterému se účetní závěrka sestavuje. 
K projednání účetní závěrky jsou zastupitelstvu obce předloženy 
a) Závěrečný účet obce za rok 2014. 
b) Výkaz zisku a ztráty za rok 2014. 
 
                          o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno:  6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
                                                      
Ad 3)  předkladatel: Mgr. Jaromír Jech 
Schvalovat rozpočet obce je dle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
vyhrazeno zastupitelstvu obce. 
 
Materiál je připraven na podkladě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
samosprávných celků s využitím ukazatelů státního rozpočtu, informací krajského úřadu a již 
známých skutečností z let 2014 a 2015. 
 
Předkladatel navrhuje schválit rozpočet v navržené podobě.   
 
                          o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno:  6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
   



Ad 4)  předkladatel: Miroslav Hofman 
 
Podle § 28 zák. č. 128/200 Sb. v platném znění, přísluší obci rozhodovat o názvech ulic a 
veřejných prostranstvích. V souvislosti s probíhajícími investicemi obce do veřejné infrastruktury, 
zřizované ve veřejném zájmu, bude upřesněním lokalizačních údajů stávajících ulic posílena 
ochrana tohoto veřejného zájmu. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví obce Všestary, mimo 
pozemek 932/1, který je vlastnictví fyzické osoby. 
Údaje o definiční čáře ulice zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je 
správce registru územní identifikace, na základě sdělení obce.  
 
                          o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno:  6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
   
Ad 5)  předkladatel: Mgr. Jaromír Jech 
Dne 10. 6. 2015 se v budově MÚ Říčany konalo setkání starostů DSO Ladův kraj. 
Tématem 2,5 hodinového setkání byla diskuse nad smyslem a posláním LK. 
Většina dospěla k závěru, že LK smysl má, náplní je spíše propagace regionu, turistiky. LK nelze 
brát dle „kupeckých počtů“ má dáti, dal, tedy dám 30.000, dostanu „podíl“ např. na cyklostezce 
v té samé/vyšší hodnotě. 
Smysl vidí starostové/občané, právě v akcích Čistý Ladův kraj, Pochod kocoura Mikeše a mnoha 
dalších. 
Další náplní, která by mohla být, pokud „nerozbředne“ diskuse, v budoucnu užitečná, je společné 
postupování nejen při získávání dotací /cyklostezky/, ale i společný postup při pořádání akcí 
regionálního významu. 
LK by měl být i jakousi „platformou“ v rámci meziobecní spolupráce, což je projekt, který 
intenzivně probíhá. V rámci této spolupráce se rýsuje např. „hlásná služba“ ČHMÚ při povodních, 
úsekové měření atp. 
Dalším tématem bylo vypracovávání nových stanov, které by umožnily jednotlivým členům 
svazku svobodněji se rozhodovat, zda se daného projektu /viz. výše/ zúčastní, a za jakých 
podmínek. Cílem je, aby každá obec platila „základní“ členský příspěvek a dle zapojení se do 
daného projektu by pak hradila podíl. 
Na závěr shromáždění odhlasovalo čestné členství pro obec Hrusice na další rok, resp. do konce 
roku 2015. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.  Zastupitelé vzali informaci bez připomínek na 
vědomí. 
           Bez hlasování. 
 
 
Ad 6)  předkladatel: Mgr. Jaromír Jech 
Nájemce bistra U Hastrmana v č. p. 15 v Menčicích předal paní Kubové dne 10. 6. 2015 žádost 
adresovanou zastupitelstvu obce o přejmenování bistra na Polosportovní spolek šipkařů… I když 
tuto žádost nedostali zastupitelé v předstihu a obsahovala spoustu formálních chyb, zařadili 
projednání žádosti na zasedání zastupitelstva 11. 6. Předkladatel se domnívá, že zastupitelstvu 
obce nepřísluší o výše uvedeném hlasovat. V tomto duchu navrhuje i usnesení.  
 
                          o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno:  6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Ad 7)  předkladatel: Vycpálek 
 
SDH Všestary a SK Všestary – přípravka budou pořádat akci pro děti – VÍTÁNÍ PRÁZDNIN.   
Termín je 27.6. 2015 od jedenácti hodin.  Součástí programu jsou i dvě přátelské utkání a to 
Přípravka Všestary proti všestarským hasičkám a všestarský hasiči proti všestarským zastupitelům.  
Tímto žádáme obec o finanční podporu v hodnotě 5000korun. Finance budou použity na nákup 
odmněn a zaplacení atrakcí  pro děti. 
 



příspěvek byl projednán v rámci bodu 3  
 
                          o výše uvedeném návrhu nebylo hlasováno, zastupitelstvo vzalo na 
vědomí. 
 
 
Diskuze 21.27     
 
Informace o dotaci na komunikace: Probíhají administrativní kroky. 
Natáčení v Menčicích: Produkce krimiseriálu má zájem točit u rybníka (ca. 4 hodiny v jednom 
z prvních červencových dní). Pokud se toto uskuteční, bude muset být lehce omezen provoz 
autobusu, což by o prázdninách nemělo vadit. Produkce by dala obci náhradu ve výši ca. 4.000 Kč. 
Zatím není nic jistého. 
Vyvážení kontejnerů: Od příštího týdne budou plasty vyváženy 2x týdne. 
Informace o stěhování školky: Proběhlo bez problémů, poděkování M. Kubovi, p. Žibřidovi, p. 
Pilíkovi, hasičům. 
 
 
                                                                        
Zasedání bylo ukončeno ve 21:43 hodin. 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Část II – přehled a znění přijatých usnesení 
 

Zapisovatel: 
Ing.arch. Miroslav Hofman 

 
 
Ověřovatelé :        Starosta : 
Jiří Macháček                                          Mgr. Jaromír Jech 
Milan Jánský 



OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD 

Zastupitelstvo obce 

 

Zápis č. 12 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary 
konaného ve čtvrtek 11. 6. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. 

 
Část II. – přijatá usnesení 

 
K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 
 
K bodu 1) Závěrečný účet obce za rok 2014 a výsledek přezkoumání hospodaření obce v 
roce 2014 
 
Zastupitelstvo obce: 
 
1. Schvaluje závěrečný účet Obce Všestary za rok 2014 s výhradami, neboť byly porušeny 
předpisy: 
 
a) podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona 420/2004 Sb. 
- Nebyl sestaven plán inventur; 
- Nebyl stanoven rozsah pravomocí a činností členů inventarizační komise; 
- Nebyla sestavena inventarizační zpráva. 
 
b) podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona 420/2004 Sb 
- Územní celek inventarizací neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví; 
- Územní celek neprovedl dokladovou inventuru. 
- Územní celek neprovedl fyzickou inventuru. 
 
c) podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona 420/2004 Sb spočívající v neodstranění nedostatků 
zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky. Tyto 
nedostatky se jsou vyjmenovány v odstavci b). 
 
2. Schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Všestary za r. 2014 
vypracovanou Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly 
25. 2. 2014. 
  
3. K nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce ukládá 
starostovi, aby přijal opatření, které zamezí opakování výše uvedených nedostatků a které, 
v případě že je to možné, zajistí jejich nápravu do 31. 12. 2015. 
 
       Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
K bodu 2)  Účetní závěrka obce za rok 2014 
 
Zastupitelstvo obce: 
 
1. Schvaluje dle § 6 vyhlášky č. 220/2013 Sb. účetní závěrku Obce Všestary za rok 2014, 
neboť na základě předložených dokladů bylo zjištěno, že poskytuje dle § 4 v rozsahu 
posuzovaných skutečností věrný a poctivý obraz účetní a finanční situace. 
 
       Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 



OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD 

Zastupitelstvo obce 

 

K bodu 3) Rozpočet obce na rok 2015 
 
Zastupitelstvo obce: 
1. Schvaluje rozpočet obce na rok 2015 
- rozpočtové příjmy činí   84.293.543 Kč 
- rozpočtové výdaje činí   100.290.553 Kč  
- splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků činí  167.000 Kč. 
 
2. Schodek rozpočtu ve výši 15.997.010 Kč bude vykázán jako změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech. 
 
3. Schvaluje příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Všestary na r. 2014 ve výši 
731.690 Kč a ukládá starostovi stanovit ředitelce mateřské školy směrné ukazatele 
hospodaření příspěvkové organizace v r. 2015. 
 
4. Schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2015 pro zájmová sdružení občanů se 
sídlem v obci: 
 
Spolek rybářů Všestary ……… 10000,- Kč, 
ČSCH Základní organizace Všestary …… 10000,- Kč, 
Sportovní klub VŠESTARY …… 10000,- Kč, 
Sbor dobrovolných hasičů Všestary ……. 10000,- Kč. 
 
5. Uděluje starostovi obce oprávnění provádět rozpočtová opatření do výše 300.000 Kč. 
 
       Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
K bodu 4) Upřesnění pojmenování veřejného prostranství 
 
Zastupitelstvo obce: 
1. Schvaluje upřesnění definiční čáry ulic (lokalizačního údaje pojmenované ulice jako 
veřejného prostranství) ulice Stromové a ulice Na Horkách následovně: ulice Stromová vede 
po pozemcích 943/6, 941/1, 932/8, 932/14, 932/1, 947/18, ulice na Horkách vede po 
pozemcích 1104, 932/15, 932/22 a 932/31, na jihovýchodě je zakončena při jihovýchodním 
okraji pozemku 932/22, 
 
2. Ukládá místostarostovi obce zajistit zápis upřesněné definiční čáry ulic do registru územní 
identifikace. 
 
       Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 
K bodu 5) Setkání starostů Ladův kraj 
 
Zastupitelstvo obce: 
Dne 10. 6. 2015 se v budově MÚ Říčany konalo setkání starostů DSO Ladův kraj. 
Tématem 2,5 hodinového setkání byla diskuse nad smyslem a posláním LK. 
Většina dospěla k závěru, že LK smysl má, náplní je spíše propagace regionu, turistiky. LK 
nelze brát dle „kupeckých počtů“ má dáti, dal, tedy dám 30.000, dostanu „podíl“ např. na 
cyklostezce v té samé/vyšší hodnotě. 
Smysl vidí starostové/občané, právě v akcích Čistý Ladův kraj, Pochod kocoura Mikeše a 
mnoha dalších. 



OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD 

Zastupitelstvo obce 

 

Další náplní, která by mohla být, pokud „nerozbředne“ diskuse, v budoucnu užitečná, je 
společné postupování nejen při získávání dotací /cyklostezky/, ale i společný postup při 
pořádání akcí regionálního významu. 
LK by měl být i jakousi „platformou“ v rámci meziobecní spolupráce, což je projekt, který 
intenzivně probíhá. V rámci této spolupráce se rýsuje např. „hlásná služba“ ČHMÚ při 
povodních, úsekové měření atp. 
Dalším tématem bylo vypracovávání nových stanov, které by umožnily jednotlivým členům 
svazku svobodněji se rozhodovat, zda se daného projektu /viz. výše/ zúčastní, a za jakých 
podmínek. Cílem je, aby každá obec platila „základní“ členský příspěvek a dle zapojení se do 
daného projektu by pak hradila podíl. 
Na závěr shromáždění odhlasovalo čestné členství pro obec Hrusice na další rok, resp. do 
konce roku 2015. 
 
   Hlasování: Bez hlasování, bere informaci bez připomínek na vědomí 
 
K bodu 6) Žádost o přejmenování nebytových prostor v Menčicích č. p. 15 
 
Zastupitelstvo obce: 
1. Zastupitelstvo obce Všestary bere žádost na vědomí a sděluje, že mu nepřísluší rozhodovat 
o změně názvu. 
 
2. Pověřuje starostu obce zasláním písemné odpovědi žadateli na adresu uvedenou v záhlaví 
žádosti ve smyslu usnesení bodu 1. 
 
       Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
K bodu 7) Žádost o příspěvek 
 
Zastupitelstvo obce: 
1. Vyslechlo žádost.  
 

O výše uvedeném návrhu nebylo hlasováno, příspěvek byl 
projednán v rámci bodu 3, rozpočet obce. 

 
 
 
Závěr:  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje souhrnnou zprávu o přijetí výše uvedeného usnesení. 
 
Zpracovala návrhová komise ve složení: Miloš Kuba, Helena Kubová 
 
 
Ověřovatelé :        Starosta : 
 
Jiří Macháček                                          Mgr. Jaromír Jech 
Jana Cibulková 
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