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Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Všesulov, konaného dne 21.4. 2022, od 17:00 hodin
Přítomni: T. Nytra, I.Šmídová, V. Nytrová Fialová
Omluveni: M. Unarová, M. Unar
Jednání zahájil starosta obce v 17:00 hodin.
Zastupitelstvo se sešlo v počtu 3 členů z pětičlenného zastupitelstva a je tedy usnášení schopné.
Ověřovatel minulého zápisu č. 18. ze dne 10.3.2022 paní Ivana Šmídová k tomuto zápisu nemá
připomínek. Pan Michal Unar se zeptá na příštím zasedání.
Novými ověřovateli zápisu zvolil pana Tomáše Nytru a paní Ivanu Šmídovou a jako zapisovatelku paní
Veroniku Nytrovou Fialovou.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Zpráva starosty
3. Rozpočtové opatření č.2/2022
4. Návrhy ke schválení
a) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt "Ukazatele rychlosti. "
5. Různé – diskuse
6. Závěr
Před hlasováním se ptám přítomných zastupitelů a občanů, zda mají nějaké stanovisko.
Starosta navrhl doplnit o bod 5 Žádosti.
Nově navržený program:
1. Zahájení
2. Zpráva starosty
3. Rozpočtové opatření č.2/2022
4. Návrhy ke schválení
a) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt "Ukazatele rychlosti. "
5. Žádosti
6. Různé – diskuze
7. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Všesulov schvaluje takto nově navržený program.
Výsledek hlasování: Pro: 3
Proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení č.6/2022 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Zpráva starosty
a) 11.3. obhlídka stromů v obci arboristou
b) 30.3. převzetí bytu č.2 č.p. 12 od stavební firmy
c) 1.-3.4. přistaven velkoobjemový kontejner
d) 1.4. předání techniky společnosti Mountfield k servisu na sezónu
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e) 9.4. odvoz nebezpečného odpadu
f) 14.4. Podána žádost na změnu sazby v bytě č. 1 v č.p. 12 od ČEZ
g) 14.4. instalace nových reflexních samolepek s logem obce u autobusové zastávky
h) 14.4. umístěny nové samolepky na žluté kontejnery s plastem ohledně odkládání nápojových
kartonů do těchto nádob
i) 14.4. přání jubilantovi F.K.
j) 15.4. schůze s SDH ohledně příprav obecní akce Pálení čarodějnic
Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 2/2022
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. 2/2022.
Výsledek hlasování: Pro: 3
Proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení č.7/2022 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Návrhy ke schválení

a) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt "Ukazatele rychlosti. "

Starosta informoval přítomné o nutnosti schválit přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši
200 000Kč na projekt "Ukazatele rychlosti“.
Pan M.T. vznesl připomínku na polohu umístění ukazatelů rychlosti. Bylo mu vysvětleno, že umístění
bylo schváleno a prodiskutováno s příslušnými odbory dopravy a policie v návaznosti na budoucí
využití radarů.
Před hlasováním se zeptal přítomných zastupitelů, zda mají nějaké stanovisko. Žádné stanovisko
nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Všesulov schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 200
000,- Kč na projekt "Ukazatele rychlosti" a pověřuje starostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 3
Proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení č.8/2022 bylo schváleno.
Bod č. 5 - Žádosti

a) Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.

Starosta informoval přítomné, že dne 10.3.2022 obdrželo zastupitelstvo obce žádost o podporu
provozu dětské krizové linky. Žádají nás o finanční příspěvek ve výši 2000Kč.
Před hlasováním se zeptal přítomných zastupitelů, zda mají nějaké stanovisko. V.N.F. navrhovala, aby
příspěvek byl schválen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Všesulov schvaluje finančního příspěvku ve výši 2000Kč na podporu provozu
dětské krizové Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, 181 02.
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Výsledek hlasování: Pro: 0
Usnesení č.9/2022 nebylo schváleno.

Proti:
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zdrželo se:

1

Bod č. 6 - Různé – diskuze
a) T.N. - Pozvání na Jarní keramickou dílničku 24.3.2022 od 10:00 a sousedské posezení od 18:00.
b) T.N. - Pozvání na Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti 30.4. od 17:00.
c) T.N. - Projekt č.p.50 + 51 – budou prověřeny možnosti získání dotace z MMR.
d) T.N. - Projekt č.p.12 Přesun obecního úřadu – priorita pro projektanta - sociální byty.
e) T.N. - Pouť je plánovaná na 16.7.2022.
f) M.T. - dotaz na výměnu oken v bytě č.1. v č.p.12 – je plánována a budou započaty kroky k jejich
výměně
h) M.T. - vznesl návrh na instalaci fotovoltaických článků na střech budovy statku. - je součást
Rozvojového plánu obce Všesulov. Možné zaslat obci nějaké prvotní informace.
i) T.N. - další veřejné zasedání plánované na červenec 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:

T. Nytra …………………………………………………………………………...
I. Šmídová………………………………………………………………………..

Starosta:

Vyvěšeno dne: 29.4.2022
Sejmuto dne:

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

