
OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD 
Zastupitelstvo obce 
 

Zápis č. 14 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, 
 konaného ve středu 03. 09. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. 

 
Zasedání zahájeno v 19:04 hodin 
Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny 
Omluveni:  Dana Hnyková, Cibulková, Jánský 
Neomluveni:  
 
          Předsedajícím čtrnáctého veřejného zasedání byl starosta obce Mgr. Jaromír Jech. 
Na úvod zasedání byli zvoleni zapisovatel:  Ing.arch. Miroslav Hofman,  
ověřovatelé: Martin Vycpálek, 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 14. zasedání Zastupitelstva obce. Připravený program 
jednání 12. veřejného zasedání obsahoval celkem 2 body a jeden stažen dva doplněn byl rozšířen 
na 4. 
     o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Program o 3 bodech 14. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.  
 
Schválený program jednání: 
 
1) Stažen 
2) Nabídka darování pozemků obci 
3) Provozování bistra v Menčicích 
4) Projednání stížnosti na stav cesty k r.d. v ulici pod Lesem.  
 
Diskuse : 19:15 
 
pan Baťcha - zvonička nezvoní. P. Hofman: Ano, je to přerušeným kabelem, bude sjednána 
náprava. 
Starosta - informace o kanalizaci 
Starosta - informace o staženém bodu 1: Cenová nabídka byla nižší o 30%, než byla cena 
rozpočtová. Účastník ještě musí odůvodnit takto nízkou cenu, bude projednáno na dalším 
zastupitelstvu, předpoklad 15. 9. 2015. 
Vycpálek - obnovení přechodu. Pokud neudělá Kraj, provedeme po zimě na vlastní náklady. 
Byla projednána problematika měření rychlosti. MÚ Říčany dodal podklady PČR, čeká se na 
souhlasy. 
 
konec diskuse 19:58 
 
Ad 2)  předkladatel:  Hofman 
 
Dne 19.8.2015 byl  obci doručen návrh – nabídka paní Markéty Holíkové, Všestary 245 na 
darování pozemků p.č. 905/1 a 905/8 v k.ú. Všestary u Říčan v jejím vlastnictví obci.  
Pozemek p.č. 905/1 v k.ú. Všestary u Říčan je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Jeho 
výměra je 102 m2. Nejsou evidována žádná omezení vlastnického práva. Pozemek těsně přiléhá k 
veřejné komunikaci. 
Pozemek p.č. 905/8 v k.ú. Všestary u Říčan je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a 
způsob využití komunikace. Jeho výměra je 1435 m2. Nejsou evidována žádná omezení 



vlastnického práva. Pozemek slouží jako jediný přístup pro rodinné domy na pozemcích p.č. 
905/2, 905/3, 905/4, 905/5, 905/6 a 905/7 v k.ú. Všestary u . V pozemku jsou uloženy rozvody NN 
pro přilehlé pozemky p.č. 905/2 až 905/7. Je v něm uložena stoka splaškové kanalizace – investor 
Obec Všestary. 
Na pozemku se nachází stavba komunikace provedená v podkladní vrstvě z drceného kameniva a 
ve vrchní vrstvě z hutněného drceného recyklátu asfaltové živice. Stavba komunikace byla 
zkolaudována. V současné době obec jako investor stavby kanalizace Všestary uvádí tuto 
komunikaci do původního stavu. Předkladatel doporučuje převzít výše uvedené pozemky do 
vlastnictví obce. 
                                    o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno:  6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
  
Ad 3)  předkladatel: Mgr. Jaromír Jech 
 
Pan Matějček doručil včera výpověď nájemní smlouvy. Abychom proces urychlili, zařazuji tento 
bod na program. Ještě se podívám do nájemní smlouvy a podniknu potřebné kroky. 
 
 
                          o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno:  6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
                                                      
Ad 4)  předkladatel: Helena Kubová 
 
Paní Kubová  předložila emailovou stížnost paní Márie Bahníkové  na stav komunikace Pod 
lesem. 
 
Zastupitelstvo vyslechlo a pověřuje starostu zjištěním majetkoprávních  vztahů  a návrhem 
vyřešení realizace.                          
 
 o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno:  5 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
                                                                       
Zasedání bylo ukončeno ve 20:32 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 
Martin Vycpálek 



OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD 

Zastupitelstvo obce 

 

Zápis č. 14 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary 
konaného ve čtvrtek 03.09.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. 

 
Část II. – přijatá usnesení 

 
K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 
 
K bodu 1) - stažen z jednání vysvětleno v diskuzi  
 
K bodu 2)  Nabídka darování pozemků obci 
 
Zastupitelstvo obce: 
 
1. Bere na vědomí informaci o nabídce darování pozemků v k.ú. Všestary u Říčan do 
vlastnictví obce. 
 
2.  Souhlasí, s převzetím tohoto daru t.j. pozemků p.č. 905/1 a 905/8 v k.ú. Všestary u Říčan 
včetně stavby komunikace. 
 
3. Ukládá starostovi, aby s paní Holíkovou uzavřel darovací smlouvu na předmětné pozemky i 
stavbu komunikace a převzal je do majetku obce a zajistil zápis této změny v katastru 
nemovitostí. 
 
       Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
K bodu 3) Provozování bistra v Menčicích 
 
Zastupitelstvo obce: 
1. Bere na vědomí informaci o ukončení provozování bistra současným nájemcem a pověřuje 
starostu prostudováním nájemní smlouvy a navržením řešení do příštího zasedání 
zastupitelstva. 
       Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 
K bodu 4) Projednání stížnosti na stav cesty k r.d. v ulici pod Lesem. 
 
Zastupitelstvo obce: 
1. Bere na vědomí informaci o podané stížnosti a pověřuje starostu zjištěním majetkoprávních  
vztahů  a návrhem vyřešení realizace.                          
       Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 
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 
Martin Vycpálek 
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