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Zápis z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Všesulov, konaného dne 10.3. 2022, od 18:00 hodin
Přítomni: T. Nytra, I.Šmídová, V. Nytrová Fialová, M. Unar
Omluveni: M. Unarová,
Jednání zahájil starosta obce v 18:00 hodin.
Zastupitelstvo se sešlo v počtu 4 členů z pětičlenného zastupitelstva a je tedy usnášení schopné.
Ověřovatelé minulého zápisu č. 17 ze dne 10.12.2021 paní Ivana Šmídová a pan Michala Unar k
tomuto zápisu nemají připomínek.
Novými ověřovateli zápisu zvolil pana Michala Unara a paní Ivanu Šmídovou a jako zapisovatelku paní
Veroniku Nytrovou Fialovou.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Zpráva starosty
3. Rozpočtové opatření č.1
4. Návrhy ke schválení
a) Obecně závazné vyhlášky č.1/2022 o místním poplatku ze psů
b) Obecně závazné vyhlášky č.2/2022 o systému shromažďování odpadů
5. Různé – diskuze
6. Závěr
Před hlasováním se ptám přítomných zastupitelů a občanů, zda mají nějaké stanovisko.
Starosta navrhl doplnit bod 4 c) o schválení projektů vyřazených z inventarizace. I přesto, že tyto
projekty nebyly nijak finančně nákladné, není třeba je dál držet v evidenci.
Nově navržený program:
1. Zahájení
2. Zpráva starosty
3. Rozpočtové opatření č.1
4. Návrhy ke schválení
a) Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů
b) Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
c) Schválení vyřazení starých projektů z evidence inventury
5. Různé – diskuze
6. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Všesulov schvaluje takto nově navržený program.
Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení č.1/2022 bylo schváleno.
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Bod č. 2 – Zpráva starosty
a) 29.12.2021 havárie vody v č.p 12, 1.NP
b) od 1.1.2022 na základě žádosti snížena rychlost v obci na 40km/hod
c) 12.1.2022 převzetí díla rekonstrukce polní cesty k vlaku
d) 13.1. kontrola čištění komínů v č.p 12 a 50
e) 13.1. likvidace škod havárie vody ze dne 29.12.2021
f) 16.1. odečet vodoměrů
g) 17.1. počátek rekonstrukce bytu č.2 v č.p. 12 stavební firmou Fryč
h) 4.2. schůzka s architektem inženýrem Valerem ohledně doladění detailů projektu soc.bytů č.p.
50/51
i) 17.2. spuštěny nové webové stránky obce
j) 22.2. podána žádost o dotaci na měřiče rychlosti z fondu podpory venkova
k) v průběhu ledna proběhla inventarizace majetku obce Všesulov
l) 25.2 schůzka s pověřence GDPR ohledně aktualizace informací
m) 3.3. oprava polní cesty p.p.č. 323 – cesty k Razýmům
Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 1/2022
Starosta předal slovo paní V. Nytrové Fialové, která přítomné blíže seznámila s obsahem. Detail
rozpočtového opatření naleznete na webových stránkách obce Všesulov.
Před hlasováním se zeptal přítomných zastupitelů, zda mají nějaké stanovisko. Žádné stanovisko
nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Všesulov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2022.
Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení č.2/2022 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Návrhy ke schválení
a) Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů
Starosta informoval přítomné o nutnosti aktualizovat tuto vyhlášku. Poplatky zůstávají beze změny.
Před hlasováním se zeptal přítomných zastupitelů, zda mají nějaké stanovisko. Žádné stanovisko
nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Všesulov schvaluje takto navrženou Obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení č.3/2022 bylo schváleno.
b) Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Starosta informoval přítomné, že v návaznosti na nový zákon č.541/2020 je třeba schválit novou
obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Touto směrnici
se ruší OZV 1/2020. Zrušení sběrné nádoby na nápojové kartony. Nápojové kartony se budou
vhazovat do kontejneru na plast.
Před hlasováním se zeptal přítomných zastupitelů, zda mají nějaké stanovisko. Žádné stanovisko
nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Všesulov schvaluje takto navrženou Obecně závaznou vyhlášku o stanovení
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obecního systému odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti: 0
Usnesení č.4/2022 bylo schváleno.

zdrželo se: 0

c) Schválení vyřazení neuskutečněných projektů z evidence inventury
Během lednové inventury za rok 2021 byly inventarizační komisí navrženy následující projekty k vyřazení.
 WC na OÚ - z roku 2012, cena 9.950, Veřejné osvětlení u kostela - z roku 2011, cena 2.040, Výčep - od roku 2011-2013, cena 43.915,-

Před hlasováním se zeptal přítomných zastupitelů, zda mají nějaké stanovisko. Žádné stanovisko
nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Všesulov schvaluje a pověřuje inventarizační komisi obce vyřazením těchto
projektů z inventurní evidence. Projekty nebudou realizovány z důvodu jejich stáří a neaktuálnosti.
 WC na OÚ - z roku 2012, cena 9.950, Veřejné osvětlení u kostela - z roku 2011, cena 2.040, Výčep - od roku 2011-2013, cena 43.915,Zastupitelstvo obce Všesulov pověřuje starostu kontrolou a skartací.
Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení č.5/2022 bylo schváleno
Bod č. 5 Různé – diskuze
a) T.N. - Plánované akce
 Velikonoční dílnička 9.4. + večerní sousedské posezení
 Pálení čarodějnic 30.4.– podmínkou konání akce je podpora akce ze strany hasičů
 Pravidelné měsíční sousedské posezení - jeden pátek v měsíci ve společenské místnosti
b) T.N. - Velkoobjemový odpad - 1.4.2022 – 3.4.2022
c) T.N. - Nebezpečný odpad – 9.4.2022
d) V.N.F. - chtělo by natřít branky na hřišti
e) I.Š. - Upozorňuje na zvýšený výskyt pokácených stromů a pozůstalých odřezaných větví
v extravilánu obce. Je to vandalismus. Vybízí k řešení.
f) Další veřejné zasedání plánované na 2.6.2022.
Bod č. 6 - Závěr
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem hezký zbytek večera.
Zasedání skončilo v 18:35.
Zapsal:

V. Nytrová Fialová……………………………………………………………..

Ověřovatelé:

M. Unar …………………………………………………………………………...
I. Šmídová………………………………………………………………………..

Starosta:
Vyvěšeno dne: 15.3.2022
Sejmuto dne:

T. Nytra…………………………………………………………………………...

