Zápis z jednání ZO ze dne 09. 12.2021

městys Všeruby
Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Všeruby ze dne 09. prosince 2021
Začátek v 18.00 hod v zasedací místnosti ÚM Všeruby
Přítomno zastupitelů: p. Bc. Bernard, pí. Ing. Rousová, p. Ing. Polák, pí. Mgr. Reifová, sl. Monika
Bernardová DiS., pí. Frolíková, pí. Grebáčová, p. Rakovec, pí. Pejsarová.
Omluveni: p. Beran, p. David, p. Čára
Nepřítomen: 0
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu.
4. Zřízení osadního výboru Studánky.
5. Dohoda o budoucím rozvoji společností pana Bečváře a městyse Všeruby.
6. Informace o jednání Rady městyse Všeruby, kontrola úkolů.
7. Kontrola úkolů z minulého jednání Zastupitelstva městyse Všeruby.
8. Rozpočet na rok 2022.
9. Střednědobý výhled rozpočtu 2022–2025.
10. Rozpočtové opatření č. 6/2021.
11. Obecně závazná vyhláška městyse Všeruby č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
12. Obecně závazná vyhláška městyse Všeruby č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
13. Návrh ceníku likvidovaných odpadů na rok 2022 ke smlouvě o využívání obecního systému
odpadového hospodářství.
14. Návrh cen na rok 2022 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
15. Kalkulace vodného a stočného na rok 2022.
16. Nájemné bytové a nebytové prostory od 01. 01. 2022.
17. Prodej pozemku parc. č. 4/1 o výměře 510 m2 v k. ú. Všeruby u Kdyně.
18. Prodej části pozemku parc. č. 505/2 v k.ú. Maxov (dle GP č. 107-204/2021 pozemek č. 505/7)
o výměře 74 m2.
19. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 761 v k.ú. Hájek u Všerub o výměře cca 1132 m 2.
20. Dodatek č. 1. dohody o zprostředkování prodeje nemovitostí mezi společností SAND RK s.r.o.
a městysem Všeruby.
21. Žádosti o finanční příspěvek.
22. Žádost o souhlas ZŠ Všeruby.
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23. Systém náležité péče – lesy městyse Všeruby.
24. Diskuze.

1. Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné zastupitele. Zasedání zastupitelstva městyse Všeruby bylo
zahájeno v 18.00 hod. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
městyse Všeruby zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 02. 12. 2021
do 09. 12. 2021, současně byla zveřejněna i na „elektronické úřední desce“. Pan starosta dále
z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 9 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 12 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelky zápisu byly navrženy Mgr. Renata Reifová a Martina Pejsarová.
Jako zapisovatelka byla navržena paní Jitka Frolíková.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby ověřovatelkami zápisu byly Mgr. Renata Reifová
a Martina Pejsarová?
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby zapisovatelkou dnešního jednání byla paní Jitka
Frolíková?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

3. Schválení programu
Pan starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem programu dnešního jednání
zastupitelstva, který byl oproti zveřejněné informaci upraven takto:
Rozšířit program jednání o body:
5. Dohoda o budoucím rozvoji společností pana Bečváře a městyse Všeruby.
18. Prodej části pozemku parc. č. 505/2 v k.ú. Maxov (dle GP č. 107-204/2021 pozemek č.
505/7) o výměře 74 m2.
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl žádné další doplňující ani pozměňující návrhy,
bylo přistoupeno k hlasování.
Kdo z přítomných zastupitelů je pro, aby byl schválen program jednání Zastupitelstva městyse
Všeruby dle předloženého návrhu, tedy oproti zveřejněné informaci doplněný o bod 21?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

2

0

Schváleno všemi hlasy
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Dnešní jednání se bude řídit tímto schváleným programem.
4. Zřízení osadního výboru Studánky.
Zastupitelé se zabývali žádostí pana Fleissiga č.j. 866/2021 ze dne 29. 9. 2021, ve které žádá
o ustanovení Osadního výboru Studánky. Pan starosta seznámil zastupitele se zákonným
rámcem týkajícím se zřízení Osadního výboru a s právy a povinnostmi osadního výboru
a městyse Všeruby.
Zastupitelé v zásadě nemají problém Osadní výbor Studánky zřídit. Pro další postup v první fázi
procesu dojde k definici zájmového území a následnému oslovení občanů přihlášených
k trvalému pobytu v části obce, pro kterou bude osadní výbor zřizován. Po ověření zájmu ze
strany občanů bude stanoven počet členů osadního výboru, z jejichž řad bude zvolen předseda
osadního výboru. V duchu výše uvedeného bude pan starosta informovat žadatele.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byl zřízen osadní výbor Studánky?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

5. Dohoda o budoucím rozvoji společností pana Bečváře a městyse Všeruby.
Zastupitelům byl předložen návrh dohody o budoucím rozvoji společností pana Bečváře
a městyse Všeruby. Zastupitelé tento návrh obdrželi s předstihem, aby měli dostatečný prostor
se s návrhem seznámit. Jednání byl osobně přítomen i pan Ing. Pivoňka, který v dané věci pana
Bečváře zastupuje. Strany dohody společně bod po bodu prošly dohodu a odsouhlasily si
změny, o které bude dohoda upravena či doplněna.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby bylo schváleno dopracování návrhu dohody
o budoucím rozvoji společností pana Bečváře a městyse Všeruby?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

6. Informace o jednání Rady městyse Všeruby, kontrola úkolů.
Rada městyse Všeruby zasedala od posledního jednání ZO třikrát, a to 11. 10. 2021, 01. 12. 2021
a 09. 12. 2021.
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USNESENÍ č. 10/2021
Rada schvaluje:
1) Rada městyse Všeruby schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvýhodnější
nabídku na akci Rekonstrukce dětského hřiště v Hyršově a jako dodavatele vybírá
společnost LUNA PROGRESS s.r.o. s nabídkovou cenou 630 890,00 Kč bez DPH – úkol
splněn.
2) Rada městyse Všeruby schvaluje pronájem pozemku parc. č. KN 339/13 v k.ú. Všeruby
u Kdyně o výměře 277 m2 panu Radku Čárovi za cenu 2,00 Kč/ m2/ rok a uzavřením nájemní
smlouvy rada pověřuje starostu městyse Všeruby – úkol splněn
3) Rada městyse Všeruby schvaluje pronájem pozemku parc. č. KN 677 v k.ú. Hyršov o výměře
657 m2 panu Jiřímu Plesslovi za cenu 2,00 Kč/ m2/ rok a uzavřením nájemní smlouvy rada
pověřuje starostu městyse Všeruby – úkol splněn
4) Rada městyse Všeruby schvaluje pronájem pozemku parc. č. KN 678 v k.ú. Hyršov o výměře
1 223 m2 panu Jiřímu Plesslovi za cenu 2,00 Kč/ m2/ rok a uzavřením nájemní smlouvy rada
pověřuje starostu městyse Všeruby – úkol splněn
5) Rada městyse Všeruby schvaluje pronájem pozemku parc. č. KN 372/7 v k.ú. Maxov
o výměře 1 936 m2 panu Isidoru Feiglovi za cenu 12,00 Kč/ m2/ rok a uzavřením nájemní
smlouvy rada pověřuje starostu městyse Všeruby – úkol splněn
6) Rada městyse Všeruby schvaluje pronájem pozemku parc. č. KN 372/8 v k.ú. Maxov
o výměře 5 064 m2 panu Isidoru Feiglovi za cenu 12,00 Kč/ m2/ rok a uzavřením nájemní
smlouvy rada pověřuje starostu městyse Všeruby – úkol splněn
7) Rada městyse Všeruby schvaluje bezúplatný pronájem Kulturního domu ve Všerubech
Divadelnímu spolku Máj na den 23. 10. 2021 – úkol splněn
8) Rada městyse Všeruby schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
Všeruby, DO, č. parc. 147/8 - kNN, IV-12-0014806/1/VB a podpisem smlouvy pověřuje
starostu městyse Všeruby – úkol splněn
USNESENÍ č. 11/2021
Rada schvaluje:
1) Rada městyse Všeruby schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2021 – úkol splněn
USNESENÍ č. 12/2021
Rada schvaluje:
1) Rada městyse Všeruby schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby / IV-12-0018942/VB1 a uzavřením pověřuje starostu městys
Všeruby – úkol splněn
2) Rada městyse Všeruby schvaluje návrh na vyřazení DDHM a DHM za rok 2020 ZŠ Všeruby –
úkol splněn
3) Rada městyse Všeruby schvaluje návrh na vyřazení DDHM a DHM za rok 2021 MŠ Všeruby
– školní jídelna – úkol splněn

4

Zápis z jednání ZO ze dne 09. 12.2021
4) Rada městyse Všeruby schvaluje Rozpočet ZŠ Všeruby pro rok 2022 ve výši 370 000,00 Kč –
úkol splněn
5) Rada městyse Všeruby schvaluje Rozpočtový střednědobý výhled na rok 2023-2024 ZŠ
Všeruby – úkol splněn
6) Rada městyse Všeruby schvaluje Rozpočet MŠ Všeruby pro rok 2022 ve výši 350 000,00 Kč
– úkol splněn
7) Rada městyse Všeruby schvaluje Rozpočtový střednědobý výhled na rok 2023-2024 MŠ
Všeruby – úkol splněn
8) Rada městyse Všeruby schvaluje žádost ředitelky ZŠ Všeruby Mgr. Renaty Reifové o
schválení odměn v celkové výši 7 400,- Kč– úkol splněn
9) Rada městyse Všeruby schvaluje pronájem bytu č. 5 v bytovém domě č. p. 60 ve Všerubech
panu Miroslavu Landovi s účinností od 1. 1. 2022 – úkol splněn
10) Rada městyse Všeruby schvaluje Smlouvu o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení (MUB001_2021) a uzavřením
pověřuje starostu městys Všeruby – úkol splněn
Na vědomí

7. Kontrola úkolů z minulého jednání Zastupitelstva městyse Všeruby.
USNESENÍ č. 4/2021
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Prodej pozemku parc. č. KN 114 o výměře 1983 m2 v k. ú. Všeruby u Kdyně slečně Veronice
Potocskové a panu Lukáši Ticháčkovi za cenu 750,00 Kč/m2 a podpisem kupní smlouvy je
pověřen starosta městyse Všeruby – úkol splněn
2. Prodej části pozemku parc. č. KN 1393 (dle GP 577-22/2021 část pozemku č. 1393/2)
o výměře 581 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně paní Janě Přibíkové za cenu 150,00 Kč/m2
a podpisem kupní smlouvy je pověřen starosta městyse Všeruby – úkol trvá
3. Směnu části pozemku parc. č. KN 1393 o výměře 95 m2 (dle GP 577-22/2021 část pozemku
č. 1393/2) za část pozemku parc. č. 115/3 o výměře 95 m2 (dle GP 577-22/2021 pozemek č.
115/5) vše v k.ú. Všeruby u Kdyně mezi paní Janou Přibíkovou a městysem Všeruby.
Podpisem směnné smlouvy je pověřen starosta městyse Všeruby – úkol trvá
4. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 4/1 o výměře 510 m2 v k. ú. Všeruby u Kdyně
– úkol splněn
5. Zpracování dokumentací pro Územní řízení a společné povolení – obytná zóna „Za hřištěm“
ve Všerubech u Kdyně – ETAPA I. – úkol splněn/ zadáno
6. Vyúčtování provozování vodovodu, kanalizace a ČOV v obcích Všeruby, Hájek, Hyršov,
Pomezí, Chalupy a Brůdek.
7. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 10/1 a 10/2 v k. ú. Všeruby u Kdyně z majetku ÚZSVM
do majetku městyse Všeruby – úkol splněn/ žádost podaná
5
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8. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. KN č. 778/8, 778/14 v k.
ú. Všeruby u Kdyně ve prospěch městyse Všeruby – úkol splněn
9. Vánoční koncert v kostele sv. Anny na Tanaberku – úkol splněn
10. Rozpočtové opatření č. 4/2021 – úkol splněn
11. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 505/2 v k.ú Maxov o výměře cca 120
m2 – úkol splněn
12. Dohodu o zprostředkování prodeje nemovitostí mezi společností SAND RK s.r.o. a městysem
Všeruby a podpisem Dohody je pověřen starosta městyse Všeruby – úkol splněn
Zastupitelstvo neschvaluje
1. Prodej pozemku parc. č. KN 610 o výměře 962 m2 v k. ú. Chalupy – informace podána
žadateli
2. Prodej pozemku parc. č. KN 111 o výměře 677 m2 v k. ú. Chalupy – informace podána
žadateli
3. Prodej pozemků parc. č. 10 a 13/1 v k.ú. Pomezí na Šumavě – informace podána žadateli
4. Koupi úklidového stroje pro vnitřní prostory – informace podána žadateli
5. Podporu projektu Modré linky, z. s. „Nedotýkej se mě“ – informace podána žadateli
Na vědomí

8. Rozpočet na rok 2022.
Pan starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2022. Zastupitelé obdrželi
v dostatečném předstihu návrh rozpočtu na rok 2022 v elektronické podobě.
V souladu s § 11 odst. 3 zákona o obcích byl návrh rozpočtu na rok 2022 řádně zveřejněn jak na
elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup, tak na úřední desce městyse Všeruby
v souladu se zákonem po dobu nejméně 15 dní před projednáváním, a to od 22. 11. 2021.
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DAŇOVÉ PŘÍJMY
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NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
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VÝDAJE
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Rozpočet městyse Všeruby pro rok 2022 je koncipován jako schodkový.
Schodek ve výši 10 000 000,00 Kč je vyrovnán přebytky z let minulých (pol. 8115) ve výši
10 000 000,00 Kč. Tento předpokládaný návrh rozpočtu počítá především s řadou plánovaných
investičních a neinvestičních akcí.
Plánované výstavby, opravy a rekonstrukce:
-

Rekonstrukce budovy MŠ rozpočet ve výši 11 583 960,00 Kč, 90% dotace MF ČR

-

Výstavba požární zbrojnice rozpočet ve výši 13 000 000,00 Kč, 90% dotace IROP

-

Oprava vodovod Všeruby rozpočet cca 400 000,00 Kč, financování z části z vlastních zdrojů
a z části z PK – havarijní stavy (předpoklad dotace 250 000,00 Kč)

-

Oprava střechy a fasády kostel Všeruby výdaj ve výši cca 1 800 000,00 Kč, financování z části
z vlastních zdrojů a z části z PK – kultura, MěÚ Domažlice (předpoklad dotace 800 000,00
Kč)

-

Oprava místních komunikací MK 08, MK 07, MK 10 ve výši cca 5 000 000,00 Kč, 80% MMR
ČR
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-

Rekonstrukce dětského hřiště v Hyršově – náklady akce 630 890,00 Kč, dotace PK
280 000, 00 Kč.

-

Rekonstrukce kuchyně a jídelny MŠ Všeruby – výdaj ve výši cca 1 200 000,00 Kč, dotace 90%
IROP.

-

Rekonstrukce VO – efekt III., cca 2 000 000,00 Kč, dotace 90%.

Další plánované akce:
-

Rozšíření kamerového dohlížecího systému ve výši 3 500 000,00 Kč, financování z části
z vlastních zdrojů a z části z PK – zajišťování bezpečnosti (předpoklad dotace cca 70 %)

-

Zařizovací předměty – Vyhlídka ve výši 300 000,00 Kč z vlastních zdrojů

-

Změna č. 1 ÚP Všeruby ve výši 248 000,00 Kč dle smlouvy, financování z vlastních zdrojů

-

SEA změna č. 1 ÚP Všeruby ve výši cca 110 000,00 Kč z vlastních zdrojů

-

Arboristické ošetření ve výši 100 000,00 Kč, financování z části z vlastních zdrojů a z části
z PK – ochrana přírody (předpoklad dotace cca 80 %)

-

Výsadba zeleně s obnovou polních cest ve výši 650 000,00 Kč, financování MŽP (předpoklad
dotace cca 100 %), PK, jiné zdroje.

-

CT 3A – prodloužení – Projektová dokumentace pro rozšíření cyklotrasy Hájek – Brůdek –
směr Prapořiště ve výši 450 000,00 Kč, financování z části z vlastních zdrojů a z části z PK cyklodoprava (předpoklad dotace cca 80%)

-

Věcné vybavení JSDHO Všeruby a Hyršov ve výši 80 000,00 Kč, financování z části z vlastních
zdrojů a z části z PK – věcné vybavení (předpoklad dotace cca 50 %)

-

Kulturní, společenské a sportovní akce ve výši 150 000,00 Kč, financování z části z vlastních
zdrojů a z části z PK – baroko, mikrogranty (předpoklad dotace cca 80 %).

V návrhu rozpočtu pro rok 2022 je dále zahrnuta revitalizace brownfieldů v celkové výši
7 961 036,73 Kč, předpokládaná dotace je cca 80 % z MMR ČR – jedná se o tyto objekty:
-

Demolice Maxov č. p. 1 - předpokládané výdaje 1 040 457,70 Kč, MMR ČR dotace 881
267,00 Kč.

-

Demolice Všeruby č. p. 69 - předpokládané výdaje 1 198 041,00 Kč, MMR ČR dotace
838 628,00 Kč.

-

Demolice Hájek č. p. 32 - předpokládané výdaje 5 722 538,03 Kč, 80% dotace MMR ČR.

Rozpočet na rok 2022 dále počítá s nákupem nemovitostí v Maxově (bývalá rota PS).
V neposlední řadě se v rozpočtu počítá i s projektovou přípravou na další plánované akce:
•

odkanalizování místní části Hájek u Všerub,

•

veřejné prostranství u bytovek ve Všerubech,

•

oprava střechy kostela ve Všerubech,

•

DÚR Obytná zóna za hřištěm,

•

rozhledna (radar),
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•

následná využití č. p .69 Všeruby u Kdyně, Maxov č. p. 1, č. p. 32 Hájek u Všerub,

•

přestavba bývalé ČOV celnice.

Investiční akce jsou již ponížené o očekávané dotace.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byl schválen rozpočet městyse Všeruby na rok 2022?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

9. Střednědobý výhled rozpočtu 2022–2025.
Zastupitelům byl předložen návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2022–2025.
Stejně jako v případě návrhu rozpočtu na rok 2022 obdrželi zastupitelé v dostatečném
předstihu návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022–2025, který byl řádně
zveřejněn jak na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup, tak na úřední desce
městyse Všeruby v souladu se zákonem po dobu nejméně 15 dní před projednáváním, a to od
22. 11. 2021.
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Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byl schválen střednědobý výhled rozpočtu 2022–
2025?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

0

10. Rozpočtové opatření č. 6/2021
Zastupitelům byl předložen návrh rozpočtové opatření č. 6/2021.

13
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Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 6/2021?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

11. Obecně závazná vyhláška městyse Všeruby č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
Zastupitelům byl předložen návrh OZV městyse Všeruby č. 1/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství. Zastupitelé měli návrh vyhlášky k dispozici
v elektronické podobě, takže zastupitelé měli dostatek příležitostí a možností se návrhem
vyhlášky č. 1/2021 podrobně seznámit ještě před jejím projednáním.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby bylo schválena Obecně závazná vyhláška městyse
Všeruby č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

12. Obecně závazná vyhláška městyse Všeruby č. 2/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
Podobně jako v předchozím případě byl zastupitelům předložen návrh OZV městyse Všeruby č.
2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Zastupitelé měli návrh
vyhlášky k dispozici v elektronické podobě, takže zastupitelé měli dostatek příležitostí a
možností se návrhem vyhlášky č. 2/2021 podrobně seznámit ještě před jejím projednáním.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byla schválena Obecně závazná vyhláška městyse
Všeruby č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

13. Návrh ceníku likvidovaných odpadů na rok 2022 ke smlouvě o využívání obecního systému
odpadového hospodářství.
Ceník likvidovaných odpadů platí pro právnické a podnikající fyzické osoby, které jsou zapojeny
do obecního systému odpadového hospodářství.
Výše úhrady likvidovaných odpadů je stanovena dle objemu odpadu, který vznikne danému
subjektu na území obce při jeho činnosti právnických a podnikajících fyzických osob.
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Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byl schválen ceník likvidovaných odpadů na rok 2022
ke smlouvě o využívání obecního systému odpadového hospodářství?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

14. Návrh cen na rok 2022 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Sběr, svoz a zneškodnění odpadu:

1 795,00 Kč/t + 15% DPH

Základní poplatek za uložení (dle zákona 185/2001 Sb.):

500,00 Kč/t

Rekultivační rezerva (dle zákona 185/2001 Sb.):

145,00 Kč/t + 15% DPH

Celkem:

2 440,00 Kč/t + 15% DPH

Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byly schváleny ceny na rok 2022 ke smlouvě
o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

15. Kalkulace vodného a stočného na rok 2021.
Pan starosta seznámil přítomné zastupitele s kalkulací vodného a stočného na rok 2022, kdy
dochází ke zvýšení vodného a stočného o avizovaných 7 % v souladu s plánem obnovy VaK.
Zvýšení vodného a stočného je směrováno do položky tvorba prostředků na obnovu vodovodu
a kanalizací. Kalkulace pro následující rok 2022 tedy vychází takto:
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Vodné

27,52 Kč (bez 10% DPH)

Stočné ČOV Všeruby

34,74 Kč (bez 10% DPH)

Stočné obce bez ČOV

11,41 Kč (bez 10% DPH)

Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byla schválena kalkulace vodného ve výši 27,52 Kč
(bez 10% DPH), stočného ČOV Všeruby ve výši 37,74 Kč (bez 10% DPH) a stočného v obcích bez
ČOV ve výši 11,41 Kč (bez 10% DPH)?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

16. Nájemné bytové a nebytové prostory od 01. 01. 2022.
Nájemné v obecních bytech městyse Všeruby v mnoha případech nedosahují ani 50% tržního
nájemného. Městys Všeruby proto v souladu s inflační doložkou, vývojem inflace a situací trhu
s energiemi přistupuje ke zvýšení nájemného bytových a nebytových prostor o 8 % a záloh na
dodávku energií o 20,00 Kč/ osoba.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby bylo schváleno zvýšení nájemného v bytových
a nebytových prostorech ve vlastnictví městyse Všeruby platné od 01. 01. 2022?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

17. Prodej pozemku parc. č. 4/1 o výměře 510 m2 v k. ú. Všeruby u Kdyně.
Zastupitelé se zabývali prodejem pozemku parc. č. 4/1 o výměře 510 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
Záměr na prodej pozemku byl řádně zveřejněn, a to od 06. 10. 2021 do 05. 11. 2021. Ke
zveřejněnému záměru se kromě žadatele nikdo jiný nepřihlásil. Žadatel byl seznámen
s podmínkami prodeje. Část pozemku je Územním plánem Všeruby určena k zastavění stavbou
VPS 12 – cesta pro pěší a cyklisty C1, k.ú. Všeruby u Kdyně (A.P02-PO). Pro tento účel bude
u pozemku parc. č. 4/1 v k.ú. Všeruby u Kdyně vyznačeno pro případ realizace výstavby VPS 12
věcné břemeno s právem možnosti odkupu části pozemku potřebného pro výstavbu VPS 12,
a to za stejných podmínek za jakých bude z majetku městyse Všeruby odprodán.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byl schválen prodej pozemku parc. č. KN 4/1
o výměře 510 m2 v k. ú. Všeruby u Kdyně panu Milanu Hrkalovi za cenu 400,00 Kč/m2.
Uzavřením kupní smlouvy je pověřen starosta městyse Všeruby?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

16

0
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18. Prodej části pozemku parc. č. 505/2 v k.ú. Maxov (dle GP č. 107-204/2021 pozemek
č. 505/7) o výměře 74 m2.
Zastupitelé se zabývali prodejem části pozemku parc. č. 505/2 v k.ú. Maxov (dle GP č. 107204/2021 pozemek č. 505/7) o výměře 74 m2. Záměr na prodej výše uvedené části pozemku
byl řádně zveřejněn, a to od 06. 10. 2021 do 05. 11. 2021. Ke zveřejněnému záměru se kromě
žadatele nikdo jiný nepřihlásil. Žadatel byl seznámen s podmínkami prodeje. Zmíněná část
pozemku je odprodávána za účelem zřízení sjezdu k nemovitosti ve vlastnictví žadatele,
k pozemku parc. č. 599 v k.ú. Maxov.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byl schválen prodej části pozemku parc. č. 505/2
v k.ú. Maxov (dle GP č. 107-204/2021 pozemek č. 505/7) o výměře 74 m2 panu Jiřímu Pavlíkovi
za cenu 250,00 Kč/ m2. Uzavřením kupní smlouvy je pověřen starosta městyse Všeruby?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

19. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 761 v k.ú. Hájek u Všerub o výměře cca
1 132 m2.
Pan starosta navrhuje zveřejnit záměr na prodej pozemku parc. č. 761 v k.ú. Hájek u Všerub
o výměře cca 1 132 m2. Jedná se o pozemek v intravilánu obce určený k zastavění stavbou
(bydlení).
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byl zveřejněn záměr na prodej pozemku parc. č. 761
v k.ú. Hájek u Všerub o výměře cca 1 132 m2?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

20. Dodatek č. 1. dohody o zprostředkování prodeje nemovitostí mezi společností SAND RK
s.r.o. a městysem Všeruby.
Předmětem Dodatku č. 1. dohody o zprostředkování prodeje nemovitostí mezi společností
SAND RK s.r.o. a městysem Všeruby je oprava chybně uvedené prodejní ceny v případě
pozemku parc. č. 59 v k.ú. Hájek u Všerub. Správný údaj je 490,- Kč/m2.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byl schválen Dodatek č. 1. dohody o zprostředkování
prodeje nemovitostí mezi společností SAND RK s.r.o. a městysem Všeruby. Podpisem Dodatku
č. 1. dohody je pověřen starosta městyse Všeruby?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se
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0

Schváleno všemi hlasy
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21. Žádosti o finanční příspěvek
Zastupitelům byly předloženy k projednání žádosti o finanční příspěvek, které podaly Diecézní
charita Plzeň, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, IV – nakladatelství s.r.o. a Svaz
neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Poradenské centrum Domažlice, p.s.
V rámci diskuze rozhodli zastupitelé, že Diecézní charitě Plzeň bude poskytnut finanční
příspěvek ve výši 10 000,00 Kč a Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Poradenské
centrum Domažlice, p.s. bude poskytnut finanční dar ve výši 2 000,00 Kč.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 10 000,00 Kč Diecézní charitě Plzeň a aby byl uzavřením smlouvy za městys Všeruby
pověřen starosta městyse?
Pro 9
Proti 0
Zdržel se
0
Schváleno všemi hlasy
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby bylo schváleno poskytnutí finančního daru ve výši
2 000,00 Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Poradenské centrum Domažlice,
p.s. a aby byl uzavřením smlouvy za městys Všeruby pověřen starosta městyse?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

22. Žádost o souhlas ZŠ Všeruby.
Jedná se o žádost ředitelky ZŠ Všeruby, kde žádá, aby provozní náklady na obědy za období 1–
12/2021 byly hrazeny z finančních prostředků zřizovatele. V rámci diskuze se zastupitelé i paní
ředitelka shodli na tom, že pro tento účel bude využito financování prostřednictvím fondu FKSP.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byla schválena žádost o souhlas ZŠ Všeruby?
Pro

0

Proti 9

Zdržel se

0

Neschváleno

23. Systém náležité péče – lesy městyse Všeruby.
V zavedeném Systému náležité péče – lesy městyse Všeruby nedochází k žádným změnám.
Kdo z přítomných zastupitelů je pro přijetí Systému náležité péče – lesy městyse Všeruby?
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

24. Diskuze.
Diskuzní příspěvky pana starosty:
•
•

HPC 1.1, C1 a C5 – dokončení terénních prací 2022.
Oprava části silnice III/1902 v úseku od X II/190 u obce Maxov po napojení se silnicí III/1905
u obce Mrákov – dokončení v termínu
18
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•
•

Dětské hřiště Všeruby – realizováno/ předáno.
Vánoční koncert na Tanaberku 11. 12. 2021.

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Informace o jednání ZO
Zapsala: Jitka Frolíková
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Renata Reifová:

………………………………………………………

Martina Pejsarová

………………………………………………………

Místostarosta:
Karel Rakovec

Starosta:
Bc. Václav Bernard
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