Zápis z jednání ZO ze dne 04. 03. 2021

městys Všeruby
Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Všeruby ze dne 4. března 2021
Začátek v 18.00 hod v zasedací místnosti ÚM Všeruby
Přítomní zastupitelé: Václav Bernard, Ing. Ludmila Rousová, Ing. Miloslav Polák, Mgr. Renata
Reifová, Jitka Frolíková, Jana Grebáčová, Karel Rakovec, Vratislav David
Omluveni: Jiří Beran, Monika Bernardová, Radek Čára, Martina Pejsarová
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. Prodej pozemku parc. č. st. 233 (nově parc. č. st. 1676) o výměře 33 m2 v k.ú. Všeruby u

Kdyně.
7. Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městyse Všeruby – TJ Sokol Všeruby.
8. Žádost o finanční pomoc Svaz tělesně postižených Kdyně.
9. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 70/2 o výměře 2 025 m2 v k.ú. Maxov.
10. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 1393 o výměře cca 750 m 2 v k.ú.

Všeruby u Kdyně.
11. Zveřejnění záměru na směnu části pozemku parc. č. 1393 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Všeruby

u Kdyně za část pozemku parc. č. 115/3 o výměře 35 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
12. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 114 o výměře 1 983 m2 v k.ú Všeruby u

Kdyně.
13. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 599 o výměře 760 m2 v k.ú. Maxov.
14. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 590 o výměře 1 221 m2 v k.ú. Maxov.
15. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 59 o výměře 1 698 m2 v k.ú. Hájek u Všerub.
16. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 13/1 o výměře 1 321 m2 v k.ú. Pomezí na

Šumavě.
17. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 9 o výměře 214 m2 v k.ú. Pomezí na Šumavě.
18. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 10 o výměře 706 m2 v k.ú. Pomezí na

Šumavě.
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19. Koupě pozemku parc. č. 672 o výměře 118 m2 v k. ú Chalupy do vlastnictví městyse Všeruby.
20. Volba člena Finančního výboru.
21. Investiční záměr „Všeruby – stavební úpravy + přístavba MŠ“ a souhlas s podáním žádosti o

dotaci v rámci výzvy č. 8 Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci z podprogramu
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obcí pro rok 2021.
22. Finanční dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce

2021.
23. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem z majetku ÚZSVM

do majetku městyse Všeruby (pozemky parc. č. 63/6, 63/9 a 63/18 všechny v k.ú. Všeruby
u Kdyně).
24. Převod pozemku parc. č. 267/3 v k.ú. Pomezí na Šumavě podle zákona č. 92/1991 Sb., o

podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (vodojem Pomezí).
25. Přeschválení bodu č. 18 z usnesení č. 5/2019 ze dne 26. září 2019.
26. 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 25. 02. 2021
do 04. 03. 2021, současně byla zveřejněna i na „elektronické úřední desce“. Pan starosta dále z
prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 8 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 Mgr. Renata Reifová a Vratislav David.
Jako zapisovatelka byla navržena paní Jitka Frolíková.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby ověřovatelé zápisu byli Mgr. Renata Reifová a
Vratislav David?
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby zapisovatelkou dnešního jednání byla paní Jitka
Frolíková?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

2

0

Schváleno všemi hlasy
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3. Schválení programu
Pan starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem programu dnešního jednání
zastupitelstva, který navrhuje rozšířit o bod:
26. Žádost o finanční podporu sportovního družstva SDH Nová Ves
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 26?
Pro

8

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 čtyřikrát, a to 28. 01. 2021, 15. 02.
2021, 27. 02. 2021 a 03. 03. 2021.
USNESENÍ č. 1/2021
Rada schvaluje:
5) Rada městyse Všeruby schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby Všeruby, DO – kabel NN, 4. IE-12-0008246/VB/01 a uzavřením
smlouvy rada pověřuje starostu městyse Všeruby. Úkol splněn
6) Rada městyse Všeruby schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120011074/VB/01 a uzavřením smlouvy rada pověřuje starostu městyse Všeruby. Úkol splněn
7) Rada městyse Všeruby schvaluje pořízení elektronické úřední desky. Úkol splněn
8) Rada městyse Všeruby schvaluje nákup elektronické úřední desky od společnosti Galileo
Smart City za cenu 197 760,00 bez DPH včetně instalace, nastavení, dopravy, zaškolení,
servisní smlouvy „Normal“ a profylaxe kiosku na 24 měsíců a zadáním pověřuje rada
starostu městyse Všeruby. Objednáno, dodání, instalace březen 2021
9) Rada městyse Všeruby schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc. č. KN
1349/1 o výměře 361 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně. Úkol splněn
10) Rada městyse Všeruby schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. KN
327/1 o výměře 766 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně. Úkol splněn
11) Rada městyse Všeruby schvaluje revokaci části usnesení Rady městyse Všeruby č. 6/2020,
bod č. 6) a 7). Úkol splněn
12) Rada městyse Všeruby schvaluje vyhlášení konkurzního řízení v souladu s usnesením § 3
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění
pozdějších předpisů na pozici ředitele/ ředitelky Mateřské školky ve Všerubech. Úkol splněn
13) Rada městyse Všeruby schvaluje pověření (formou Pověření č. 1/2021) paní Libuše
Křenkové, IČ: 05495945, Vojtěchova 113, 344 01 Domažlice k provedení kontroly
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hospodaření v příspěvkové organizaci Mateřská škola Všeruby za období roku 2020. Úkol
splněn
14) Rada městyse Všeruby schvaluje Příkazní smlouvu č. 1/2021 o finanční kontrole ve veřejné
správě, jejíž předmětem je provedení kontroly hospodaření v příspěvkové organizaci
Mateřská škola Všeruby za období roku 2020 a uzavřením této smlouvy rada pověřuje
starostu městyse Všeruby. Úkol splněn
15) Rada městyse Všeruby schvaluje pověření (formou Pověření č. 2/2021) paní Libuše
Křenkové, IČ: 05495945, Vojtěchova 113, 344 01 Domažlice k provedení kontroly
hospodaření v příspěvkové organizaci Základní škola Všeruby za období roku 2020. Úkol
splněn
16) Rada městyse Všeruby schvaluje Příkazní smlouvu č. 2/2021 o finanční kontrole ve veřejné
správě, jejíž předmětem je provedení kontroly hospodaření v příspěvkové organizaci
Základní škola Všeruby za období roku 2020 a uzavřením této smlouvy rada pověřuje
starostu městyse Všeruby. Úkol splněn
17) Rada městyse Všeruby schvaluje vyřazení nefunkčního, neopravitelného či neekonomicky
opravitelného movitého majetku dle předloženého návrhu inventarizační komise na
vyřazení movitého majetku (příloha č. 2. zápisu z jednání Rady městyse Všeruby ze dne 28.
1. 2021). Úkol splněn
18) Rada městyse Všeruby schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021. Úkol splněn
Rada bere na vědomí:
1) Rada městyse Všeruby bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy ve
Všerubech paní Bc. Marcely Musilové.

USNESENÍ č. 2/2021
Rada schvaluje:
5) Rada městyse Všeruby schvaluje propachtování pozemku parc. č. 42/2 o výměře 2 641 m2
v k.ú. Hyršov, jehož součástí je vodní přírodní nádrž panu Ing. Pavlu Kubincovi za cenu
500,00 Kč/ pachtovní rok a uzavřením pachtovní smlouvy pověřuje starostu městyse
Všeruby. Zpracovává se návrh nájemní smlouvy
6) Rada městyse Všeruby schvaluje bezúplatný pronájem prostor ve střední části budovy
bývalé celnice na adrese č. p. 90 ve Všerubech Grenzpolizei v souvislosti se znovu zavedením
hraničních kontrol na HP Všeruby/ Neuaign. Úkol splněn
7) Rada městyse Všeruby schvaluje bezúplatný pronájem pozemků parc. č. 1053/6, 594/5,
594/6, st. 284, 594/7 a 1053/8 vše v k.ú. Všeruby u Kdyně Grenzpolizei v souvislosti se znovu
zavedením hraničních kontrol na HP Všeruby/ Neuaign. Úkol splněn
8) Rada městyse Všeruby schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční dotace z dotačního
titulu – Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021 na
akci – Informační tabule v okolí Všerub. Úkol splněn

4

Zápis z jednání ZO ze dne 04. 03. 2021
9) Rada městyse Všeruby schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční dotace z dotačního
titulu – Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2021
na akci – Projektová dokumentace na prodloužení mezinárodní cyklotrasy CT 3A z Hájku
u Všerub směr Kdyně. Úkol splněn
10) Rada městyse Všeruby schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční dotace z dotačního
titulu PSOV PK 2021 - Projekty obcí na akci Rekonstrukce dětského hřiště Hyršov. Úkol
splněn
11) Rada městyse Všeruby schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kW (NN)
č.: 21_SOBS01_4121752835. Úkol splněn
USNESENÍ č. 3/2021
Rada schvaluje:
5) Rada městyse Všeruby schvaluje SoSB o zřízení věcné břemene – vrtaná studna na pozemku
parc. č. 370/8 v k.ú. Maxov. Trvá
6) Rada městyse Všeruby schvaluje účetní závěrku účetní jednotky Základní škola Všeruby za
rok 2020. Trvá
7) Rada městyse Všeruby schvaluje vrácení nevyčerpané části příspěvku ve výši 59 095,07 Kč
z rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Všeruby zpět do rozpočtu městyse
Všeruby. Trvá
8) Rada městyse Všeruby schvaluje účetní závěrku účetní jednotky Mateřské školy Všeruby za
rok 2020. Trvá
9) Rada městyse Všeruby schvaluje vrácení nevyčerpané části příspěvku ve výši 76 278,81 Kč
z rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Všeruby zpět do rozpočtu městyse
Všeruby. Trvá
10) Rada městyse Všeruby schvaluje vyúčtování finanční dotace TJ Sokol Všeruby č. 1/2020.
Úkol splněn
11) Rada městyse Všeruby schvaluje vyúčtování finanční dotace TJ Sokol Všeruby č. 4/2020.
Úkol splněn
12) Rada městyse Všeruby schvaluje jmenování do funkce dočasné ředitelky Mateřské školy
Všeruby paní Bc. Simonu Vroblovou Váchalovou. Úkol splněn
13) Rada městyse Všeruby schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 603/2020 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě s účinností od 1. března 2021 Platový výměr dočasné ředitelky Mateřské
školy Všeruby. Úkol splněn
14) Rada městyse Všeruby schvaluje nákup 4 000 ks respirátorů FFP2 KN 95, které splňující
technické podmínky a požadavky (pro výrobek) ČSN EN 14683+AC. Trvá
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USNESENÍ č. 4/2021
Rada schvaluje:
5) Rada městyse Všeruby schvaluje pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky
Mateřské školy Všeruby, okres Domažlice, příspěvková organizace, předsedkyni konkurzní
komise, paní Ing. Ludmilu Rousovou a tajemnicí konkurzní komise pověřuje Rada městyse
Všeruby Ing. Marii Homolkovou. Dále pak Rada městyse Všeruby schvaluje jmenování členů
konkurzní komise ve složení:
a) dva členové určení zřizovatelem:
− Ing. Ludmila Rousová
− Ing. Miloslav Polák
b) jeden člen určený krajským úřadem Plzeňského kraje:
− Bc. Vladimíra Soukupová
c) dva členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti
školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo
psycholog, určení Českou školní inspekcí:
− PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D.
− Mgr. Lenka Žáková
d) jeden pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost
školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční většinu hlasů
všech přítomných členů pedagogické rady:
− Eva Jiříková
e) jeden školní inspektor České školní inspekce:
− PhDr. Marie Sládková

Na vědomí
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5. Kontrola úkolů z minulého jednání Zastupitelstva městyse Všeruby.
USNESENÍ č. 5/2020
Zastupitelstvo schvaluje:
3.
4.
5.
6.
7.

Rozpočet na rok 2021. Úkol splněn
Střednědobý výhled rozpočtu 2021–2024. Úkol splněn
Rozpočtové opatření č. 6/2020. Úkol splněn
Systém náležité péče – lesy městyse Všeruby. Úkol splněn
Kalkulaci vodného a stočného na rok 2021 ve výši 25,72 Kč (bez 10% DPH), stočného ČOV
Všeruby ve výši 32,47 Kč (bez 10% DPH) a stočného v obcích bez ČOV ve výši 10,66 Kč (bez
10% DPH)? Úkol splněn
8. Finanční půjčku a finanční dotaci TJ Sokol Všeruby na akci „Kvetoucí alej Sokola Všeruby
v k.ú. Všeruby u Kdyně“ v celkové výši 218 200,00 Kč. Úkol splněn
9. Neposkytnutí finančního daru IV – nakladatelství s.r.o. a poskytnutí finančního daru ve výši
20 000,00 Kč Diecézní charitě Plzeň, poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,00 Kč
Diakonii ČCE – středisko Západní Čechy a poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,00 Kč
Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Poradenské centrum Domažlice, p.s.,
a uzavřením smluv za městys Všeruby je pověřen starosta městyse. Úkol splněn
10. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. st. 233 o výměře 33 m2 v k.ú. Všeruby
u Kdyně. Úkol splněn
11. Směnu pozemků parc. č. 18 a 15/1 včetně příslušenství v k.ú. Všeruby u Kdyně ve vlastnictví
městyse Všeruby za pozemky parc. č. 80/6, 87/2, 1645, st. 76, jehož součástí je stavba
(rodinný dům) s č. p. 69, vše v k.ú. Všeruby u Kdyně na LV č. 465. Úkol splněn
12. Prodej části pozemku parc. č. 475/4 o výměře 47 m2 v k.ú. Hyršov (dle GP č. 127-294/2018
pozemek č. 475/22) manželům Anně a Zdeňkovi Kubovcovým za cenu 80,00 Kč/m2. Úkol
splněn
13. Kácení dřevin mimo les na pozemku parc. č. 78/4 v k.ú. Hájek u Všerub. Úkol splněn
14. Kácení dřevin mimo les na pozemku parc. č. 778/4, 778/5 a 778/6 všechny v k.ú. Všeruby
u Kdyně. Trvá
15. Kácení dřevin mimo les na pozemku parc. č. 374/1 v k.ú. Pomezí na Šumavě. Trvá
16. Odpuštění dluhů let minulých ve výši 35 441,00 Kč za nedoplatky za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Úkol splněn

Zastupitelstvo neschvaluje
1) Návrh na zrušení zákazu průjezdu na místní komunikaci podél rybníka.
2) Návrh na umístění zařízení na měření rychlosti vozidel a identifikaci řidičů na silnici II/190
v úseku od rybníka po křižovatku ke kostelu.
Zastupitelstvo bere na vědomí
1. Informaci o jednání Rady městyse Všeruby a kontrolu úkolů z jednání Rady městyse Všeruby.
2. Kontrolu úkolů z minulého jednání Zastupitelstva městyse Všeruby.
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3. Diskuzní příspěvky pana starosty:
− Výsadba – komplet realizace
− Náhradní výsadba SÚS PK - 39 lip podél CT 3A na celnici
− PSOV 2021 alokace cca 60 mil. Kč
− Odkanalizování Brůdek – máme souhlas vlastníka s provedením stavby, je vydané
koordinované stanovisko, příští rok budeme stavět
− Vydané stavební povolení cesta Brůdek – Všeruby
− Prodloužení CT 3A – navázán kontakt s vlastníky, projednání variant realizace
− Návrh územní studie Všeruby – Obytná zóna „Za hřištěm“ – chtěl bych ještě letos zahájit
DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí)
− Dokončení akce „Plynofikace BD č. p. 60“
− Vánoční speciál + dárek pro každého k výročí 450 let + senioři
− Info ke svozu SKO
− Pila Maxov nový vlastník, na jaře 2021 obnovena činnosti
Na vědomí

6. Prodej pozemku parc. č. st. 233 (nově parc. č. st. 1676) o výměře 33 m 2 v k.ú. Všeruby
u Kdyně.
Záměr na prodej výše uvedeného pozemku byl řádně zveřejněn od 08. 01. 2021 do 24. 01. 2021.
K záměru se přihlásili dva zájemci. Paní Anna Lindaurová, v zastoupení paní Jindřišky Bártové,
která podala žádost o prodej pozemku dne 7. 1. 2021 a pan Jan Duffek, který podal žádost
o prodej pozemku dne 19. 1. 2021. Oba zájemci byli následně vyzváni k podání cenové nabídky
za tento pozemek a jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídnuté ceny za m2. Po otevření
obálek byla zastupitelům předložena cenová nabídka paní Bártové ve výši 260,00 Kč/m2
a cenová nabídka pana Duffka ve výši 600,00 Kč/m2. Nabídka paní Bártové obsahovala dodatek,
že nebude-li výše uvedená cenová nabídková cena nejvyšší z doručených nabídek, žádá
o nabídku odkoupit pozemek za vítěznou cenu s odkazem na ust. § 3056 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, neboť paní Anna Lindaurová
má jako vlastník stavby na pozemku parc. č. 1676 v k.ú. Všeruby u Kdyně předkupní právo
k tomuto pozemku.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s tím, aby byl tento bod odložen a byly prověřeny
všechny skutečnosti k výše uvedenému záměru na prodej části pozemku parc. č. st. 233 (nově
parc. č. st. 1676) o výměře 33 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

8

0

Schváleno všemi hlasy
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7. Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městyse Všeruby – TJ Sokol Všeruby.
Zastupitelům byla předložena žádost TJ Sokol Všeruby o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu
městyse Všeruby. Žádost byla zaevidována dne 04. 02. 2021 pod č. j. 100/2021. Finanční
prostředky chce žadatel využít na částečnou úhradu nákladů spojených s údržbou areálu a na
licenční poplatky FAČR.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byla schválena žádost o poskytnutí finanční dotace
z rozpočtu městyse Všeruby – TJ Sokol Všeruby ve výši 35 000,00 Kč?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

8. Žádost o finanční pomoc Svaz tělesně postižených Kdyně.
Zastupitelům byla předložena žádost Svazu tělesně postižených v ČR místní organizace z. s.
Kdyně o finanční pomoc. Žádost byla zaevidována dne 19. 01. 2021 pod č. j. 53/2021. Finanční
prostředky chce žadatel využít na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací
společenských, poznávacích a kulturních akcí pro členy Svazu.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byla schválena žádost o finanční pomoc Svazu
tělesně postižených Kdyně ve výši 2 000,00 Kč?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

9. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 70/2 o výměře 2 025 m2 v k.ú. Maxov.
Zastupitelům byla předložena k projednání žádost ze dne 27. 01. 2021 na prodej pozemku parc.
č. 70/2 o výměře 2 025 m2 v k.ú. Maxov.
Kdo z přítomných zastupitelů je pro schválení zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.
č. 70/2 o výměře 2 025 m2 v k.ú. Maxov?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

10. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 1393 o výměře cca 750 m 2 v k.ú.
Všeruby u Kdyně.
Zastupitelům byl předložen návrh na zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 1393
o výměře cca 750 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
Kdo z přítomných zastupitelů je pro schválení zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.
č. 1393 o výměře cca 750 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

9

0

Schváleno všemi hlasy
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11. Zveřejnění záměru na směnu části pozemku parc. č. 1393 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Všeruby
u Kdyně za část pozemku parc. č. 115/3 o výměře 35 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
Zastupitelům byl předložen návrh na směnu části pozemku parc. č. 1393 o výměře cca 35 m2
v k.ú. Všeruby u Kdyně za část pozemku parc. č. 115/3 o výměře 35 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
Kdo z přítomných zastupitelů je pro, aby bylo schváleno zveřejnění záměru na směnu části
pozemku parc. č. 1393 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně za část pozemku parc.
č. 115/3 o výměře 35 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

12. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 114 o výměře 1 983 m2 v k.ú Všeruby
u Kdyně.
Zastupitelům byl předložen návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 114
o výměře cca 1 983 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
Kdo z přítomných zastupitelů je pro, aby bylo schváleno zveřejnění záměru na prodej pozemku
parc. č. 114 o výměře 1 983 m2 v k.ú Všeruby u Kdyně?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

13. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 599 o výměře 760 m2 v k.ú. Maxov.
Zastupitelům byl předložen návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 599
o výměře 760 m2 v k.ú. Maxov.
Kdo z přítomných zastupitelů je pro, aby bylo schváleno zveřejnění záměru na prodej pozemku
parc. č. 599 o výměře 760 m2 v k.ú. Maxov?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

14. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 590 o výměře 1 221 m2 v k.ú. Maxov.
Zastupitelům byl předložen návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 590
o výměře 1 221 m2 v k.ú. Maxov.
Kdo z přítomných zastupitelů je pro, aby bylo schváleno zveřejnění záměru na prodej pozemku
parc. č. 590 o výměře 1 221 m2 v k.ú. Maxov?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

15. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 59 o výměře 1 698 m2 v k.ú. Hájek u Všerub.
Zastupitelům byl předložen návrh zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 59 o výměře
1 698 m2 v k.ú. Hájek u Všerub.
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Kdo z přítomných zastupitelů je pro, aby bylo schváleno zveřejnění záměru na prodej pozemku
parc. č. 59 o výměře 1 698 m2 v k.ú. Hájek u Všerub?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

16. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 13/1 o výměře 1 321 m2 v k.ú. Pomezí na
Šumavě.
Zastupitelům byl předložen návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 13/1
o výměře 1 321 m2 v k.ú. Pomezí na Šumavě.
Kdo z přítomných zastupitelů je pro, aby bylo schváleno zveřejnění záměru na prodej pozemku
parc. č. 13/1 o výměře 1 321 m2 v k.ú. Pomezí na Šumavě?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

17. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 9 o výměře 214 m2 v k.ú. Pomezí na Šumavě.
Zastupitelům byl předložen návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 9 o výměře
214 m2 v k.ú. Pomezí na Šumavě.
Kdo z přítomných zastupitelů je pro, aby bylo schváleno zveřejnění záměru na prodej pozemku
parc. č. 9 o výměře 214 m2 v k.ú. Pomezí na Šumavě?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

18. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 10 o výměře 706 m2 v k.ú. Pomezí na
Šumavě.
Zastupitelům byl předložen návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 10
o výměře 706 m2 v k.ú. Pomezí na Šumavě.
Kdo z přítomných zastupitelů je pro, aby bylo schváleno zveřejnění záměru na prodej pozemku
parc. č. 10 o výměře 706 m2 v k.ú. Pomezí na Šumavě?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

11

0

Schváleno všemi hlasy
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19. Koupě pozemku parc. č. 672 o výměře 118 m2 v k. ú Chalupy do vlastnictví městyse Všeruby.
Pozemek parc. č. 672 v k.ú. Chalupy, který vznikl před nedávnem v rámci KoPÚ Chalupy, připadl
do vlastnictví paní Marie Malé. Paní Malá nabídla pro ni nepotřebný pozemek k prodeji městysu
Všeruby za cenu 80,- Kč/m2. Na daném pozemku jsou umístěné ventily vodovodního řadu
zásobující okolní nemovitosti. Navrhovaná cena je cena v místě a čase obvyklá. Městys Všeruby
v dané lokalitě v nedávné době odprodával ze svého vlastnictví pozemky stejného druhu rovněž
za cenu 80,- Kč/m2.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byl koupen pozemek parc. č. 672 o výměře 118 m2
v k. ú Chalupy do vlastnictví městyse Všeruby, za cenu 80 Kč/m2?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

20. Volba člena Finančního výboru
Pan starosta navrhl, aby se členem finančního výboru stal Jiří Beran. Pan Beran s tímto návrhem
vyslovil souhlas.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byl Jiří Beran členem finančního výboru?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

21. Investiční záměr „Všeruby – stavební úpravy + přístavba MŠ“ a souhlas s podáním žádosti
o dotaci v rámci výzvy č. 8 Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci z podprogramu
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obcí pro rok 2021.
Zastupitelé byli seznámeni prostřednictví vizualizace s výše uvedeným investičním záměrem
stavebních úprav a přístavby MŠ Všeruby. Dále pak byl předložen přítomným zastupitelům
předpokládaný rozpočet akce, který řeší i dispoziční změny a kompletní výměnu zařizovacích
prvků včetně dalšího vybavení. Akce byla vyvolána potřebou navýšení kapacity MŠ a nutností
vytvoření odpovídajících hygienických podmínek.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byl schválen investiční záměr „Všeruby – stavební
úpravy + přístavba MŠ“ a souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 8 Ministerstva
financí k předložení žádostí o dotaci z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí pro rok 2021?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

12

0

Schváleno všemi hlasy
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22. Finanční dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce
2021.
Pan starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2021 na základě které městys Všeruby
poskytne finanční dotaci ve výši 45 045,00 Kč. Poskytnutá dotace bude využita Plzeňským
krajem na úhradu kompenzace v rámci dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby bylo schváleno poskytnutí finanční dotace určené
na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2021 ve výši 45 045,00 Kč?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

23. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem z majetku ÚZSVM
do majetku městyse Všeruby (pozemky parc. č. 63/6, 63/9 a 63/18 všechny v k.ú. Všeruby
u Kdyně).
Zastupitelům byl předložen návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem z majetku ÚZSVM do majetku městyse Všeruby. Návrh smlouvy zastupitelé
obdrželi s předstihem v elektronické podobě, aby měli dostatek času se s ním důkladně
seznámit. Jedná se o pozemky pod stavbami městyse Všeruby (chodník, parkoviště)
ve Všerubech.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byla schválena smlouva o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem z majetku ÚZSVM do majetku městyse Všeruby
(pozemky parc. č. 63/6, 63/9 a 63/18 všechny v k.ú. Všeruby u Kdyně) a uzavřením smlouvy byl
pověřen starosta městyse Všeruby?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

24. Převod pozemku parc. č. 267/3 v k.ú. Pomezí na Šumavě podle zákona č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (vodojem Pomezí).
Na uvedeném pozemku se v k.ú. Pomezí na Šumavě nachází vodojem, který zásobuje místní
část Pomezí na Šumavě pitnou vodou. Pan starosta navrhuje tento pozemek získat od státu
(SPÚ ČR) do svého vlastnictví formou úplatného převodu.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byl schválen převod pozemku parc. č. 267/3 v k.ú.
Pomezí na Šumavě podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné
osoby (vodojem Pomezí)?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

13

0

Schváleno všemi hlasy
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25. Přeschválení bodu č. 18 z usnesení č. 5/2019 ze dne 26. září 2019.
Vzhledem k tomu, že od schválení tohoto bodu již uplynula poměrně dlouhá doba, vyžaduje
vlastník pozemků (SPÚ ČR) přeschválení (aktualizaci) přijatého usnesení ze dne 26. září 2019
příslušným orgánem obce.
Plné znění bodu č. 18 z usnesení č. 5/2019 ze dne 26. září 2019:
Žádost o bezúplatný převod pozemků parc č KN 339 44 KN 339 45 a KN 339 46 v k ú Všeruby u
Kdyně dle zákona č 92 1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů, Usnesení vlády ČR č 565 ze dne 17 5 2006 část G, bod 5 z vlastnictví SPÚ
ČR do vlastnictví městyse Všeruby.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byl přeschválen (aktualizován) bod č. 18 z usnesení
č. 5/2019 ze dne 26. září 2019?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

26. Žádost o finanční podporu sportovního družstva SDH Nová Ves.
Zastupitelům byla předložena žádost sportovního družstva SDH Nová Ves o poskytnutí finanční
podpory. Žádost byla zaevidována dne 01. 03. 2021 pod č. j. 177/2021. Finanční prostředky
chce žadatel využít na úhradu nákladů spojených s úpravou sportovní mašiny. Za sportovní
družstvo SDH Nová Ves závodí i někteří členové SDH Všeruby.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byla schválena žádost o poskytnutí finanční podpory
sportovního družstva SDH Nová Ves ve výši 25 000,00 Kč?
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

0

27. Diskuze

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Informace o jednání ZO

Zapsala: Jitka Frolíková
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Renata Reifová: ………………………………………………………
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Zápis z jednání ZO ze dne 04. 03. 2021

Vratislav David:

………………………………………………………

Místostarosta:
Karel Rakovec

Starosta:
Václav Bernard
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