Zápis z jednání ZO ze dne 24.června 2021

městys Všeruby
Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Všeruby ze dne 24. června 2021
Začátek v 18.00 hod v zasedací místnosti ÚM Všeruby
Přítomní zastupitelé: Václav Bernard, Ing. Ludmila Rousová, Ing. Miloslav Polák, Jitka Frolíková,
Jana Grebáčová, Vratislav David, Karel Rakovec
Omluveni: Monika Bernardová, Renata Reifová, Martina Pejsarová, Jiří Beran, Radek Čára
Nepřítomen: 0

Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu.
4. Informace o jednání Rady městyse Všeruby, kontrola úkolů.
5. Kontrola úkolů z minulého jednání Zastupitelstva městyse Všeruby.
6. Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření městyse Všeruby za rok
2020.
7. Účetní závěrka městyse Všeruby za rok 2020.
8. Prodej pozemku parc. č. st. 233 (nově parc. č. st. 1676) o výměře 33 m 2 v k.ú. Všeruby
u Kdyně.
9. Prodej pozemku parc. č. 70/2 o výměře 2 025 m2 v k.ú. Maxov.
10. Prodej pozemku parc. č. KN 610 o výměře 962 m2 v k.ú. Chalupy.
11. Prodej pozemku parc. č. KN 111 o výměře 677 m2 v k.ú. Chalupy.
12. Prodej pozemku parc. č. KN 3/2 o výměře 833 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
13. Prodej části pozemku parc. č. KN 1053/2 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
14. Prodej části pozemku parc. č. KN 63/4 o výměře cca 11 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
15. Prodej části pozemku parc. č. KN 498 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Maxov.
16. Prodej části pozemku parc. č. KN 1461 o výměře 210 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
17. Přijetí finanční dotace z dotačního titulu „2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční
povahy“ z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse Všeruby ve výši 26 500,- Kč
(JSDHO Všeruby) a 8 734,- Kč (JSDHO Hyršov).
18. Nabídka na zpracování územní studie – Obytná zóna Maxov.
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19. Příkazní smlouva na projekt Rekonstrukce dětského hřiště Všeruby, jejímž předmětem je
realizace zadávacího řízení, výběrové řízení a monitoring projektu.
20. Žádost o finanční dotaci na MMR – Podpora obnovy místních komunikací na akci
„Rekonstrukce místní komunikace MK 08 Všeruby“ na pozemku parc. č. 992/4, 1032/1,
1612, 93/12, 93/11 Všeruby (k MŠ Všeruby) - podklady pro podání žádosti.
21. Žádost o finanční dotaci na MMR – Podpora obnovy místních komunikací na akci
„Rekonstrukce místní komunikace MK 07 Všeruby“ na pozemku parc. č. 974/2, 339/45
Všeruby (za BD Všeruby) - podklady pro podání žádosti.
22. Žádost o finanční dotaci na MMR – Podpora obnovy místních komunikací na akci
„Rekonstrukce části místní komunikace MK 10 Všeruby“ na pozemku parc. č. 94/6, 339/44,
1634, 1635, 1347/1 a 1053/99 Všeruby (za BD Všeruby) - podklady pro podání žádosti.
23. Žádost o finanční dotaci na MMR – Podpora obnovy místních komunikací na akci
„Rekonstrukce místní komunikace MK 27 Maxov“ na pozemku parc. č. 497/1 Maxov (za
kostelem – paralelní s hl. silnicí) - podklady pro podání žádosti.
24. Žádost o finanční dotaci na MMR – Podpora obnovy místních komunikací na akci
„Rekonstrukce místní komunikace MK 15 Všeruby“ na pozemku parc. č. 981/1 Všeruby
(u rybníka) - podklady pro podání žádosti.
25. Vybavení kuchyně MŠ Všeruby – gastro sporák, kuchyňský robot a pultový mrazák.
26. Omalovánky první pomoci – podpora formou prezentace.
27. Rekonstrukce a inovace veřejného osvětlení na území městyse Všeruby – Program EFEKT III.
28. 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 17. 6. 2021
do 24. 6. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Pan starosta dále
z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 7 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 12 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ing. Ludmila Rousová a Ing. Miloslav Polák.
Jako zapisovatelka byla navržena Jitka Frolíková
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby ověřovatelé zápisu byli Ing. Ludmila Rousová a Ing.
Miloslav Polák?
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby zapisovatelkou dnešního jednání byla paní Jitka
Frolíková?
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Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

3. Schválení programu
Pan starosta seznámil přítomné zastupitele s programem dnešního jednání zastupitelstva, který
byl upraven v bodě 17. - (JSDHO Všeruby) a 8 734,- Kč (JSDHO Hyršov) a rozšířen o bod. č. 27
(Rekonstrukce a inovace veřejného osvětlení na území městyse Všeruby – Program EFEKT).
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl žádné další doplňující ani pozměňující návrhy,
bylo přistoupeno k hlasování.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byl schválen pozměněný program jednání
Zastupitelstva městyse Všeruby?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

Dnešní jednání se bude řídit tímto schváleným programem.

4. Informace o jednání Rady městyse Všeruby, kontrola úkolů
Rada městyse Všeruby zasedala od posledního jednání ZO jedenkrát, a to 23. 5. 2021.
USNESENÍ č. 7/2021
Rada schvaluje:
1) Rada městyse Všeruby schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby Všeruby, DO – kNN č. IE-12-0008315/ 1/ VB – úkol splněn
2) Rada městyse Všeruby schvaluje pořízení platebního terminálu od KB SmartPay – úkol
splněn
3) Rada městyse Všeruby schvaluje zpracování návrhu dohody mezi městysem Všeruby a
společností VŠEZEP s.r.o., společností AGRO – JAVOR, spol. s r. o. a Štěpánem Bečvářem –
úkol splněn
Na vědomí
5. Kontrola úkolů z minulého jednání Zastupitelstva městyse Všeruby.
USNESENÍ č. 2/2021
Zastupitelstvo schvaluje:
3. Plán veřejnoprávních kontrol Finančního a Kontrolního výboru městyse Všeruby – úkol
splněn
4. Koncept studie stavby – Spolkový dům Hájek u Všerub – informace předána zhotoviteli
5. Žádost o finanční dotaci do dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu
a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021“ koncert Tanaberk 30. 7. 2021 – úkol
splněn
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6. Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru jejíž předmětem je zpětný odběr
odpadních elektrozařízení a odpadních baterií nebo akumulátorů – REMA Systém a.s.,
REMA_MZO_ZVUŽ_obec_SBE_M_OB v1.0 – úkol splněn
7. Kulturní a společenské akce 2021 – úkol splněn
8. Zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. KN 610 o výměře 962 m2 v k.ú. Chalupy –
úkol splněn
9. Zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. KN 111 o výměře 677 m2 v k.ú. Chalupy –
úkol splněn
10. Zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. KN 3/2 o výměře 833 m2 v k.ú. Všeruby
u Kdyně – úkol splněn
11. Zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. KN 1392/1 o výměře 345 m2 v k.ú. Všeruby
u Kdyně – úkol splněn
12. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. KN 1053/2 o výměře cca 200 m 2 v k.ú.
Všeruby u Kdyně – úkol splněn
13. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. KN 63/4 o výměře cca 11 m2 v k.ú.
Všeruby u Kdyně – úkol splněn
14. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. KN 498 o výměře cca 200 m2 v k.ú.
Maxov – úkol splněn
15. Podporu vydání knihy „Putování po zaniklých místech Českého lesa – Domažlicko“ (třetí
vydání 2021) – úkol splněn
16. Finanční podporu ve výši 5 000,- Kč na vyhotovení historického komiksu podle skutečných
událostí s názvem Akce „KÁMEN“ – úkol splněn
17. Finanční podporu ve výši 5 000,- Kč na vydání knihy „Zelená penze“ – úkol splněn
18. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč – Linka bezpečí, z.s. – úkol splněn
19. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městyse Všeruby – Diakonie ČCE 10 000,- Kč – úkol
splněn
20. Oplocení části pozemku parc. č. 87/2 v k.ú. Všeruby u Kdyně v délce cca 50 bm – úkol splněn
21. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. KN 1461 o výměře 210 m2 v k.ú.
Všeruby u Kdyně – úkol splněn
Na vědomí
6. Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření městyse Všeruby za rok
2020.
Ekonomka Bc. Jana Válková seznámila přítomné zastupitele se závěrečným účtem a zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Všeruby za rok 2020.
Zastupitelé obdrželi podklady k projednání tohoto bodu s předstihem v elektronické podobě.
Návrh závěrečného účtu byl před jeho projednáním řádně zveřejněn.
Přítomní zastupitelé byli seznámeni s hospodařením městyse Všeruby za rok 2020, došlo
k porovnání schváleného, upraveného rozpočtu a účetní skutečnosti. Dále byli seznámeni
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s nejvýznamnějšími investičními a neinvestičními akcemi, s přijatými dotacemi
a s hospodařením příspěvkových organizací zřízenými městysem Všeruby.
Přezkoumání hospodaření ÚSC Všeruby za rok 2020 bylo provedeno dálkově, písemnosti
a podklady byly dodány elektronickým způsobem nebo získány z veřejně dostupných informací
(úřední deska ÚSC, internetové stránky ÚSC, profil zadavatele veřejných zakázek, registr smluv,
informační portál MF MONITOR). Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 14. - 15. 12. 2020
a konečné přezkoumání se uskutečnilo 13. 04. 2021. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Všeruby
za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
Kdo z přítomných zastupitelů schvaluje Závěrečný účet spolu se zprávou o přezkoumání
hospodaření městyse Všeruby za rok 2020 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením
městyse, a to bez výhrad, dle § 43, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

7. Účetní závěrka městyse Všeruby za rok 2020.
Ekonomka paní Bc. Jana Válková seznámila přítomné zastupitele s účetní závěrkou městyse
Všeruby za rok 2020. Byli seznámeni s výší nákladů a výnosů obce podle výkazu zisku a ztrát,
s hospodařením s majetkem podle rozvahy. Dále byli seznámeni s výsledkem hospodaření za
rok 2020 ve výši 4 281 232,26 Kč a současně bylo navrženo, aby byl převeden na účet 432 –
Výsledek hospodaření minulých účetních období.
Kdo z přítomných zastupitelů schvaluje Účetní závěrku městyse Všeruby k 31. 12. 2020
a výsledek hospodaření ve výši 4 281 232,26 Kč s návrhem převodu na účet 432 - výsledek
hospodaření minulých účetních období?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

8. Prodej pozemku parc. č. st. 233 (nově parc. č. st. 1676) o výměře 33 m 2 v k.ú. Všeruby
u Kdyně.
Zastupitelstvo městyse Všeruby se zabývalo prodejem pozemku parc. č. 1676 v k.ú. Všeruby
u Kdyně. Záměr na prodej výše uvedeného pozemku byl řádně zveřejněn od 08. 01. 2021 do
24. 01. 2021. Ke zveřejněnému záměru se přihlásili dva zájemci. Na základě této skutečnosti
byli zájemci vyzváni k podání cenových nabídek. Paní Lindauerová prostřednictvím svého
zástupce nabídla částku 260,00 Kč/m2 a pan Jan Duffek nabídl částku 600,00 Kč/m2.
Zastupitelstvo městyse Všeruby i s přihlédnutím ke skutečnosti, že paní Lindauerová chce
zmíněný pozemek zakoupit pro účel legalizace černé stavby, která je navíc ve velmi špatném
technickém stavu, se klaní k prodeji předmětného pozemku panu Duffkovi, který má v úmyslu
na výše uvedeném pozemku vystavět stavbu zcela novou. Pan starosta k této věci dále uvedl,
že paní Lindauerová byla několikrát vyzvána k předložení dokumentů k prokázání oprávněnosti
stavby a jejího užívání, což se do dnešního dne nestalo. Dále pan starosta seznámil zastupitele
s neustálými stížnostmi na technický stav objektu a skutečnost, že objekt hyzdí vzhled obce.
K této věci pan starosta uvedl, že vlastník byl vyzván k odstranění objektu a předání pozemku
bez vad a nedostatků. Poté, co tak vlastník v určeném termínu neučinil, byl vyzván
k zabezpečení objektu, což vlastník vyřešil tím, že zmíněný objekt označil výstražnou páskou.
V rámci diskuze se přidali i ostatní zastupitelé, kteří potvrdili vše výše uvedené. Objekt podle
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některých zastupitelů je neudržován již více než 30 let a jeho stav je život ohrožující. Jednání
zastupitelstva byl přítomen i pan Jan Duffek, který potvrdil svůj zájem o pozemek, který v rámci
veřejné soutěže jednoznačně vyhrál tím, že podal pro obec nejvýhodnější nabídku. V této
souvislosti pan Duffek vyhledal i právní pomoc, čímž se utvrdil o správnosti svého postupu a
postoje. V případě, že by ZO rozhodlo jinak, než že zmíněný pozemek odprodá jemu jako vítězi
veřejné soutěže, je připraven se bránit soudní cestou. Pan starosta navrhl schválit prodej
pozemku panu Duffkovi za cenu 600,- Kč/ m2, a to i přes to, že paní Lindauerová nabídla
dorovnání nabídky. Paní Lindauerová uplatňuje předkupní právo k výše uvedenému pozemku.
V pochybnostech o černé stavbě bude požádán stavební odbor o vydání rozhodnutí, zda je
objekt řádně povolen a zkolaudován. Až poté bude případně s panem Duffkem uzavřena kupní
smlouva, jejímž předmětem bude prodej pozemku parc. č. 1676 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
Kdo z přítomných zastupitelů schvaluje prodej pozemku parc. č. 1676 (dříve parc. č. st. 233)
o výměře 33 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně panu Janu Duffkovi za nabídnutou cenu 600,00 Kč/m2
a aby byl podpisem kupní smlouvy pověřen starosta městyse Všeruby?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

9. Prodej pozemku parc. č. 70/2 o výměře 2 025 m2 v k.ú. Maxov.
Zastupitelstvo městyse Všeruby se odmítlo prodejem výše uvedeného pozemku dále zabývat.
Městys Všeruby i přesto, že zveřejnil záměr na prodej pozemku parc. č. 70/2 v k.ú. Maxov, nemá
zájem tento pozemek odprodat z majetku městyse Všeruby.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 70/2 o výměře 2 025 m2
v k.ú. Maxov?
Pro

0

Proti

7

Zdržel se

0

Neschváleno

10. Prodej pozemku parc. č. KN 610 o výměře 962 m2 v k.ú. Chalupy.
Vzhledem ke skutečnosti, že se ke zveřejněnému záměru přihlásil více než jeden zájemce,
navrhuje pan starosta zájemce vyzvat k podání cenových nabídek.
Na vědomí
11. Prodej pozemku parc. č. KN 111 o výměře 677 m2 v k.ú. Chalupy.
I v tomto případě se ke zveřejněnému záměru přihlásil více než jeden zájemce, a proto stejně
jako v předešlém případě navrhuje pan starosta vyzvat zájemce k podání cenových nabídek.
Na vědomí
12. Prodej pozemku parc. č. KN 3/2 o výměře 833 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
Zastupitelstvo městyse Všeruby se zabývalo prodejem pozemku parc. č. KN 3/2 v k.ú. Všeruby
u Kdyně. Záměr na prodej pozemku byl řádně zveřejněn, a to od 20. 05. 2021 do 05. 06. 2021.
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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. 3/2 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 s prodejem pozemku parc. č. KN 3/2 o výměře 833 m2
v k.ú. Všeruby u Kdyně panu Liboru Kaufnerovi za cenu 400,00 Kč/m2 a aby byl podpisem kupní
smlouvy pověřen starosta městyse Všeruby?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

13. Prodej části pozemku parc. č. KN 1053/2 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
Záměr na prodej pozemku byl řádně zveřejněn, a to od 20. 05. 2021 do 05. 06. 2021. Ke
zveřejněnému záměru se kromě žadatele nikdo jiný nepřihlásil. Jedná se prodej za účelem
scelení části pozemku KN 1053/2 v k.ú. Všeruby u Kdyně ve funkční celek s pozemkem ve
vlastnictví pana Koppa.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. KN 1053/2 o výměře
158 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně panu Stanislavu Koppovi za cenu 250,00 Kč/m2, a aby byl
podpisem kupní smlouvy pověřen starosta městyse Všeruby?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

14. Prodej části pozemku parc. č. KN 63/4 o výměře cca 11 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
Záměr na prodej pozemku byl řádně zveřejněn, a to od 20. 05. 2021 do 05. 06. 2021. Ke
zveřejněnému záměru se kromě žadatele nikdo jiný nepřihlásil. I v tomto případě obdobně jako
v předchozím případě se jedná o prodej za účelem scelení části pozemku KN 63/4 v k.ú. Všeruby
u Kdyně ve funkční celek s pozemky ve vlastnictví pana Koppa.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. KN 63/4 o výměře 10
m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně panu Stanislavu Koppovi za cenu 250,00 Kč/m2, a aby byl podpisem
kupní smlouvy pověřen starosta městyse Všeruby?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

15. Prodej části pozemku parc. č. KN 498 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Maxov.
Záměr na prodej pozemku byl řádně zveřejněn, a to od 20. 05. 2021 do 05. 06. 2021. Ke
zveřejněnému záměru se kromě žadatelů nikdo jiný nepřihlásil. Jedná o předzahrádku
dlouhodobě užívanou žadateli.
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Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. KN 498 o výměře cca
200 m2 v k.ú. Maxov manželům Kafkovým za cenu 80,00 Kč/m2, a aby podpisem kupní smlouvy
byl pověřen starosta městyse Všeruby?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

16. Prodej části pozemku parc. č. KN 1461 o výměře 210 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
Záměr na prodej pozemku byl řádně zveřejněn, a to od 20. 05. 2021 do 05. 06. 2021. Ke
zveřejněnému záměru se kromě žadatelů nikdo jiný nepřihlásil. Žadatelé mají zájem výše
uvedenou část pozemku zakoupit do svého vlastnictví z důvodu výstavby oplocení. Tímto
krokem mají žadatelé v úmyslu jednak narovnat vlastnickou hranici a za další ušetřit vzrostlé
dřeviny rostoucí přímo na stávající vlastnické hranici.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. KN 1461 o výměře 210
m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně manželům Sedláčkovým za cenu 80,00 Kč/m2, a aby podpisem kupní
smlouvy byl pověřen starosta městyse Všeruby?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

17. Přijetí finanční dotace z dotačního titulu „2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční
povahy“ z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse Všeruby ve výši 26 500,- Kč (JSDHO
Všeruby) a 8 734,- Kč (JSDHO Hyršov).
Městys Všeruby uspěl s žádostmi o poskytnutí finanční dotace na věcné vybavení pro JSDHO
Všeruby a JSDHO Hyršov. Tímto krokem dojde k formálnímu schválení přijetí finanční dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s přijetím finanční dotace z dotačního titulu „2021
Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu
městyse Všeruby ve výši 26 500,- Kč (JSDHO Všeruby) a 8 734,- Kč (JSDHO Hyršov)?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

18. Nabídka na zpracování územní studie – Obytná zóna Maxov.
Zastupitelům byla předložena nabídka na zpracování územní studie – Obytná zóna Maxov.
1. Příprava zakázky
Analýza zakázky, specifikace a shromáždění podkladů, definování základních charakteristik,
tendencí, limitů a problémů území
Terénní průzkum
Pracovní schůzka se zástupci zadavatele
2. Koncept řešení územní studie
Vypracování konceptu komplexního urbanistického řešení lokality
Odborný výklad při konzultacích se zástupci zadavatele
3. Územní studie
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Textová a grafická část (urbanistická koncepce, koncepce dopravní a technické infrastruktury,
koncepce řešení veřejných prostorů, návrh základních regulativů, vizualizace apod.)
Projednání s vybranými dotčenými orgány, pokud to bude účelné
Úprava studie na základě výsledků z předchozí fáze
Dokumentace bude následně použitelná jako zadávací podklad pro podrobnější dokumentace
jednotlivých záměrů výstavby. Územní studie bude složit jako podklad pro změnu ÚP Všeruby.
Celková cena 79 000,00 Kč bez DPH.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s cenovou nabídkou na zpracování územní studie –
Obytná zóna Maxov?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

19. Příkazní smlouva na projekt Rekonstrukce dětského hřiště Všeruby, jejímž předmětem je
realizace zadávacího řízení, výběrového řízení a monitoring projektu.
Městys Všeruby uspěl s žádostí o poskytnutí finanční dotace z MMR. Za účelem realizace
zadávacího řízení, výběrového řízení a následného monitoring projektu pan starosta navrhuje
objednat tyto služby u společnosti DOMOZA projekt s.r.o. za podmínek v příkazní smlouvě
uvedených.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na projekt Rekonstrukce
dětského hřiště Všeruby, jejímž předmětem je realizace zadávacího řízení, výběrového řízení a
monitoring projektu?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

20. Žádost o finanční dotaci na MMR – Podpora obnovy místních komunikací na akci
„Rekonstrukce místní komunikace MK 08 Všeruby“ na pozemcích parc. č. 992/4, 1032/1,
1612, 93/12, 93/11 Všeruby (k MŠ Všeruby) - podklady pro podání žádosti.
Pan starosta navrhuje připravit jednoduchou dokumentaci pro účely podání žádostí o finanční
dotaci na MMR na rekonstrukci místních komunikací uvedených v bodech 20. - 24.
Oprávněný žadatel a výše dotace: Obec do 3 000 obyvatel 80 % uznatelných nákladů, min. 500
tis. Kč, max. 10 mil. Kč
Aktivity:
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
▪ všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy,
parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
▪ místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
▪ napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku obce
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▪ dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
▪ obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění
povrchových vod z této komunikace),
▪ obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných,
zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.
▪ Přípustné změny povrchů:
▪ Původní povrch: Asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk.
▪ Nový povrch: Asfalt, beton, dlažba.
Nelze financovat:
▪ vybudování nové místní komunikace,
▪ vybudování nebo obnovu účelových komunikací,
▪ vybudování nebo obnovu chodníků, včetně obrubníků,
▪ svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní
poutače,
▪ inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení,
včetně sloupů těchto vedení,
▪ parkové, sadové a zahradní úpravy, úpravy veřejného prostranství.
Podmínky:
▪ Lze podat pouze jednu žádost.
▪ Lze podat žádost o dotaci na více místních komunikací, které na sebe nenavazují.
▪ Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
▪ Nelze podat žádost na započaté akce (ve stadiu stavební rozpracovanosti). Lze podat žádost
pro další etapu, je-li projekt etapový (etapa vždy musí být schopna samostatného užívání).
▪ DPH je uznatelným výdajem u neplátců DPH a u plátců DPH neuplatňující si odpočet DPH na
vstupu.
▪ Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje či z jiných národních programů, celkově
max. do 85 % celkové výše uznatelných nákladů.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byla podána žádost o finanční dotaci na MMR –
Podpora obnovy místních komunikací na akci „Rekonstrukce místní komunikace MK 08
Všeruby“ na pozemcích parc. č. 992/4, 1032/1, 1612, 93/12, 93/11 Všeruby (k MŠ Všeruby),
a aby pro tento účel byly zpracovány potřebné podklady pro podání žádosti?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

21. Žádost o finanční dotaci na MMR – Podpora obnovy místních komunikací na akci
„Rekonstrukce místní komunikace MK 07 Všeruby“ na pozemcích parc. č. 974/2, 339/45
Všeruby (za BD Všeruby) - podklady pro podání žádosti.
viz. bod 20.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byla podána žádost o finanční dotaci na MMR –
Podpora obnovy místních komunikací na akci „Rekonstrukce místní komunikace MK 07
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Všeruby“ na pozemcích parc. č. 974/2, 339/45 Všeruby (za BD Všeruby), a aby pro tento účel
byly zpracovány potřebné podklady pro podání žádosti?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

22. Žádost o finanční dotaci na MMR – Podpora obnovy místních komunikací na akci
„Rekonstrukce části místní komunikace MK 10 Všeruby“ na pozemcích parc. č. 94/6, 339/44,
1634, 1635, 1347/1 a 1053/99 Všeruby (za BD Všeruby) - podklady pro podání žádosti.
viz. bod 20.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byla podána žádost o finanční dotaci na MMR –
Podpora obnovy místních komunikací na akci „Rekonstrukce části místní komunikace MK 10
Všeruby“ na pozemcích parc. č. 94/6, 339/44, 1634, 1635, 1347/1 a 1053/99 Všeruby (za BD
Všeruby), a aby pro tento účel byly zpracovány potřebné podklady pro podání žádosti?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

23. Žádost o finanční dotaci na MMR – Podpora obnovy místních komunikací na akci
„Rekonstrukce místní komunikace MK 27 Maxov“ na pozemku parc. č. 497/1 Maxov (za
kostelem – paralelní s hl. silnicí) - podklady pro podání žádosti.
viz. bod 20.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byla podána žádost o finanční dotaci na MMR –
Podpora obnovy místních komunikací na akci „Rekonstrukce místní komunikace MK 27 Maxov“
na pozemku parc. č. 497/1 Maxov (za kostelem – paralelní s hl. silnicí), a aby pro tento účel byly
zpracovány potřebné podklady pro podání žádosti?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Neschváleno

24. Žádost o finanční dotaci na MMR – Podpora obnovy místních komunikací na akci
„Rekonstrukce místní komunikace MK 15 Všeruby“ na pozemku parc. č. 981/1 Všeruby (u
rybníka) - podklady pro podání žádosti.
viz. bod 20.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byla podána žádost o finanční dotaci na MMR –
Podpora obnovy místních komunikací na akci „Rekonstrukce místní komunikace MK 15
Všeruby“ na pozemku parc. č. 981/1 Všeruby (u rybníka), a aby pro tento účel byly zpracovány
potřebné podklady pro podání žádosti?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

25. Vybavení kuchyně MŠ Všeruby – gastro sporák, kuchyňský robot a pultový mrazák.
Pan starosta na základě požadavku a zjištění na místě navrhuje dovybavit/ pořídit nové
spotřebiče do kuchyně MŠ Všeruby – gastro sporák, kuchyňský robot a pultový mrazák. Podle
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průzkumu trhu se v součtu jedná o částku do 100 000,00 Kč. Pan starosta požádal zastupitele
pana Vratislava Davida (šéfkuchaře) o konzultaci s paní kuchařkou v MŠ.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby bylo zakoupeno vybavení kuchyně MŠ Všeruby –
gastro sporák, kuchyňský robot a pultový mrazák?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

26. Omalovánky první pomoci – podpora formou prezentace.
Pan starosta seznámil zastupitele formou prezentace s možnostmi podpory projektu
Omalovánky první pomoci.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s podporou formou prezentace – Omalovánky první
pomoci?
Pro

0

Proti

7

Zdržel se

0

Nechváleno

27. Rekonstrukce a inovace veřejného osvětlení na území městyse Všeruby – Program EFEKT III.
Pan starosta navrhuje zpracovat dokumentaci na rekonstrukci a inovaci veřejného osvětlení na
území městyse Všeruby potřebnou k podání žádosti o finanční dotaci do programu EFEKT III. Zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení.
Maximální výše dotace na jedno identifikační číslo a rok: 4 mil. Kč.
Realizace: do 2 let od přidělení dotace (ZZ)
Ukončení programu: do poloviny roku 2026
Na max. výši dotace 4 mil. Kč musí být generována roční úspora min. 140 MWh.
Kritéria přijatelnosti
a) úspora elektrické energie minimálně 30%
Porovnává se spotřeba původní osvětlovací soustavy a nové soustavy, která ji nahradí
(včetně nově doplněných světelných bodů).
b) náhradní teplota chromatičnosti Tc musí být menší nebo rovna 2700 K.
Požadavek se netýká svítidel pro osvětlení přechodů pro chodce! Tato svítidla jsou ale
součástí dotace.
c) parametry osvětlení řešených úseků komunikací musí splnit požadavky norem ČSN EN
13201.
Jedná se především o parametry osvětlenosti, jasu, rovnoměrnosti, GR apod. Normou
požadované parametry osvětlenosti nebo jasů nesmí být překročeny o více než 30 %.
d) parametry rušivého světla musí splňovat požadavky platné legislativy.
Momentálně je nutné dodržet požadavky normy ČSN EN 12464-2. Světelný tok použitých
svítidel směřující do horního poloprostoru se rovná nule.
e) Použití inovativních prvků VO
V rámci realizace rekonstrukce VO je nutné použít alespoň jeden typ inovace ze seznamu
schválených inovativních prvků veřejného osvětlení.
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Způsobilé (uznatelné) náklady
▪ Svítidla (včetně doplnění SB pro splnění požadavků norem ČSN EN 13201)
▪ Výložníky
▪ Nástavce
▪ Stožáry včetně základů
▪ Svorkovnice, kabeláž mezi svítidlem a svorkovnicí
▪ Rozvaděč včetně elektro-výzbroje, revize elektro
▪ Prvky „smart lighting“ a „smart city“
▪ Výdaje na práci (montáž a demontáž svítidel, instalace stožárů, budování základů
stožárů, náklady na plošiny)
▪ Výdaje na seřízení řídících prvků
▪ TDI
▪ DPH – v případě, že zadavatel nebude žádat o odpočet na vstupu
▪ Výdaje na soubor technických dokumentů (pasport, generel, projektová dokumentace,
energetický posudek, měření osvětlení po realizaci projektu)

Kdo z přítomných zastupitelů je pro, aby byla schválena rekonstrukce a inovace veřejného
osvětlení na území městyse Všeruby – Program EFEKT III?
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

28. Diskuze.
− MMR dětské hřiště Všeruby
− PK PSOV 2021 dětské hřiště Hyršov
− PK 2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy JSDHO Všeruby 26 500,- Kč
− PK 2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy JSDHO Hyršov 8 734,- Kč
− PK Adaptační opatření v ochraně přírody 2021 53 000,- Kč
− PK 2020 Podpora ochrany lesa v PK 38 955,- Kč
− PK Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021,
Informační tabule v okolí Všerub 70 000,- Kč
− PK Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021
NÁHRADNÍK
− PK Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro
rok 2021 NENÍ ROZHODNUTO
− MF ČR Rekonstrukce MŠ Všeruby NÁHRADNÍK
− Zeleň:
− Plzeňský kraj 53 000,- Kč
− MŽP – AOPK 178 959,- Kč
− CI2 (dle kapacity pohlcení CO2) 184 805,- Kč
− Tůně
− Polní cesta S4 – průběh
− HPC1 -> Brůdek -> Studánky -> Hájek u Všerub -> Všeruby u Kdyně – soutěž
− Obytná zóna u hřiště
− 4 zaměstnanci údržby veřejného prostranství podpořeny z národních zdrojů
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Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Informace o jednání ZO
Zapsala: Jitka Frolíková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Ludmila Rousová:

………………………………………………………

Ing. Miloslav Polák:

………………………………………………………

Místostarosta:
Karel Rakovec

Starosta:
Václav Bernard
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