Zápis z jednání ZO ze dne 19.května 2021

městys Všeruby
Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Všeruby ze dne 19. května 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, Martina Pejsarová, Monika Bernardová, Radek Čára,
Vratislav David
Omluveni: Karel Rakovec, Jiří Beran
Nepřítomen: 0

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Schválení programu.
Informace o jednání Rady městyse Všeruby, kontrola úkolů.
Kontrola úkolů z minulého jednání Zastupitelstva městyse Všeruby.
Plán veřejnoprávních kontrol výborů městyse Všeruby.
Informace finančního a kontrolního výboru o provedených veřejnoprávních kontrolách.
Koncept studie stavby – Spolkový dům Hájek u Všerub.
Žádost o vydání stanoviska k záměru Změny Územního plánu Všeruby dle § 55a odst. (2),
písm. d), e) - VŠEZEP.
10. Žádost o finanční dotaci do dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na
podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021“ koncert Tanaberk 31. 7.
2021.
11. Smlouva 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.
12. Kulturní a společenské akce 2021.
13. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. KN 610 o výměře 962 m2 v k.ú. Chalupy.
14. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. KN 111 o výměře 677 m2 v k.ú. Chalupy.
15. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. KN 3/2 o výměře 833 m2 v k.ú. Všeruby
u Kdyně.
16. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. KN 1392/1 o výměře 345 m2 v k.ú.
Všeruby u Kdyně.
17. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. KN 1053/2 o výměře cca 200 m2
v k.ú. Všeruby u Kdyně.
18. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. KN 63/4 o výměře cca 11 m2 v k.ú.
Všeruby u Kdyně.
19. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. KN 498 o výměře cca 200 m 2 v k.ú.
Maxov.
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20. Podpora vydání knihy „Putování po zaniklých místech Českého lesa – Domažlicko“ (třetí
vydání 2021).
21. Žádost o finanční podporu ve výši 5 000,- Kč na vyhotovení historického komiksu podle
skutečných událostí s názvem Akce „KÁMEN“.
22. Žádost o finanční podporu ve výši 5 000,- Kč na vydání knihy „Zelená penze“.
23. Nabídka partnerství vydání knihy leteckých fotografií České hrady a zámky z nebe –
Západní Čechy.
24. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč – Linka bezpečí, z.s.
25. Žádost o poskytování finanční dotace z rozpočtu městyse Všeruby – Diakonie ČCE 10
000,- Kč.
26. Oplocení části pozemku parc. č. 87/2 v k.ú. Všeruby u Kdyně v délce cca 50 bm.
27. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. KN 1461 o výměře 210 m2 v k.ú.
Všeruby u Kdyně.
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 12. 5.
2021 do 19. 5. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Pan starosta
dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 10 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 Radek Čára a Vratislav David.
Jako zapisovatelka byla navržena Jitka Frolíková
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby ověřovatelé zápisu byli Radek Čára a Vratislav
David?
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby zapisovatelkou dnešního jednání byla paní Jitka
Frolíková?
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

3. Schválení programu
Pan starosta seznámil přítomné zastupitele s programem dnešního jednání zastupitelstva,
který byl rozšířen o bod. č. 27 a vypuštěny body č. 6 a č. 7 a bod č. 18 opraven na pozemek
parc. č. 63/4.
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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

10

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 dvakrát, a to 26. 3. 2021 a 31. 3.
2021.
USNESENÍ č. 5/2021
Rada schvaluje:
5) Rada městyse Všeruby schvaluje pronájem pozemku parc. č. KN 1349/1 o výměře 361 m2
v k.ú. Všeruby u Kdyně za cenu 2,- Kč/m2/rok paní Lucii Reichrt a panu Jens Ulf Reichrt
a uzavřením nájemní smlouvy rada pověřuje starostu městyse Všeruby – úkol splněn.
6) Rada městyse Všeruby schvaluje pronájem části pozemku parc. č. KN 327/1 o výměře
766 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně za cenu 2,- Kč/m2/rok panu Janu Šafránkovi a uzavřením
nájemní smlouvy rada pověřuje starostu městyse Všeruby – úkol splněn.
7) Rada městyse Všeruby schvaluje oplocení části pozemku parc. č. 1397 v k.ú. Všeruby
u Kdyně a zakoupení přístřešku pro drobná hospodářská zvířata – úkol splněn.
8) Rada městyse Všeruby schvaluje cenovou nabídku na zpracování 3D návrhů interiérů pro
Mateřskou školu Všeruby - úkol splněn.
9) Rada městyse Všeruby schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové
dokumentace na akci „Všeruby stavební úpravy a přístavba mateřské školy“ - úkol
splněn.
10) Rada městyse Všeruby schvaluje Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je zhotovení
projektové dokumentace na akci „Všeruby stavební úpravy a přístavba mateřské školy“
a uzavřením smlouvy o dílo rada pověřuje starostu městyse Všeruby – úkol splněn.
11) Rada městyse Všeruby schvaluje Příkazní smlouvu, jejíž předmětem je zpracování žádosti
o dotaci na akci „Všeruby stavební úpravy a přístavba mateřské školy“ a uzavřením
příkazní smlouvy rada pověřuje starostu městyse Všeruby – úkol splněn.
12) Rada městyse Všeruby schvaluje zpracování projektové dokumentace na rozšíření
veřejného osvětlení v místní části Brůdek, podél HPC1 v k.ú. Brůdek – úkol splněn.
13) Rada městyse Všeruby schvaluje nákup mulčovače -- úkol splněn úkol splněn.
14) Rada městyse Všeruby schvaluje podání žádostí o finanční dotaci do dotačního programu
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021, dotační
titul 2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDHO Všeruby
a JSDHO Hyršov – úkol splněn.
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15) Rada městyse Všeruby schvaluje prominutí poplatku za svoz odpadu z podnikatelské
činnosti provozovně Hospoda u Džbánu Hyršov za rok 2021 ve výši 100 % - úkol splněn.
16) Rada městyse Všeruby schvaluje prominutí části poplatku za svoz odpadu
z podnikatelské činnosti provozovně Všeruby č. p. 51 za rok 2021 ve výši 50 % - úkol
splněn.
USNESENÍ č. 6/2021
Rada schvaluje:
5) Rada městyse Všeruby schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 - úkol splněn.
6) Rada městyse Všeruby schvaluje s účinností od 1. 4. 2021 jmenování do funkce ředitelky
paní Bc. Simonu Vroblovou Váchalovou – úkol splněn.
7) Rada městyse Všeruby schvaluje stanovení platu ve výši 38 670,- Kč ředitelce Mateřské
školy Všeruby paní Bc. Simoně Vroblové Váchalové -- úkol splněn.
8) Rada městyse Všeruby schvaluje podání žádosti o finanční dotaci do dotačního programu
„Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021“ na akci
„Výměna stávajícího vodovodního řadu Všeruby – MK u rybníka“ - úkol splněn.
Rada bere na vědomí
1) Zápis z Konkurzního řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola
Všeruby.
Na vědomí
5. Kontrola úkolů z minulého jednání Zastupitelstva městyse Všeruby.
USNESENÍ č. 1/2021
Zastupitelstvo schvaluje:
1) Prodej pozemku parc. č. st. 233 (nově parc. č. st. 1676) o výměře 33 m 2 v k.ú. Všeruby
u Kdyně. – úkol trvá
2) Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městyse Všeruby – TJ Sokol Všeruby. –

úkol splněn
3) Žádost o finanční pomoc Svaz tělesně postižených Kdyně. – úkol splněn
4) Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 70/2 o výměře 2 025 m2 v k.ú. Maxov. –

úkol trvá
5) Zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 1393 o výměře cca 750 m2 v k.ú.

Všeruby u Kdyně. – úkol trvá
6) Zveřejnění záměru na směnu části pozemku parc. č. 1393 o výměře cca 35 m 2 v k.ú.

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

u Kdyně. – úkol trvá
8) Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 599 o výměře 760 m2 v k.ú. Maxov. – úkol

trvá
9) Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 590 o výměře 1 221 m2 v k.ú. Maxov. –

úkol trvá
10) Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 59 o výměře 1 698 m2 v k.ú. Hájek

u Všerub. – úkol trvá
11) Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 13/1 o výměře 1 321 m2 v k.ú. Pomezí

na Šumavě. – úkol trvá
12) Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 9 o výměře 214 m2 v k.ú. Pomezí na

Šumavě. – úkol trvá
13) Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 10 o výměře 706 m2 v k.ú. Pomezí

na Šumavě. – úkol trvá
14) Koupi pozemku parc. č. 672 o výměře 118 m2 v k. ú Chalupy do vlastnictví městyse

Všeruby za cenu 80,- Kč/m2. – úkol trvá
15) Volbu člena Finančního výboru – pana Jiřího Berana. – úkol splněn
16) 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. – úkol splněn
17) Finanční dotaci určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce

2021. – úkol splněn
18) Smlouvu 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). – úkol splněn
19) 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). – úkol trvá
20) Přeschválení bodu č. 18 z usnesení č. 5/2019 ze dne 26. září 2019. – úkol splněn
21) Žádost o poskytnutí finanční podpory sportovního družstva SDH Nová Ves ve výši

25 000,- Kč. – úkol splněn
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 Všerub
Na vědomí
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6. Plán veřejnoprávních kontrol výborů městyse Všeruby.
Zastupitelstvo městyse se zabývalo stanovením plánu kontrol kontrolního a finančního
výboru. Výbory budou v rámci činnosti provádět kontroly minimálně dvakrát za kalendářní rok
nebo dle aktuální potřeby.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s plánem veřejnoprávních kontrol výborů městyse
Všeruby, které budou prováděny 2 x ročně?
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

7. Informace finančního a kontrolního výboru o provedených veřejnoprávních kontrolách.
Předsedové jednotlivých výborů seznámili zastupitele s provedenými kontrolami a jejich
výsledky.
Na vědomí
8. Koncept studie stavby – Spolkový dům Hájek u Všerub.
Byl předložen návrh konceptu studie stavby zpracovaný společností VAS ve variantách A a B.
Zastupitelé se po seznámení s podklady přiklonili k návrhu varianty A.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s konceptem studie stavby – Spolkový dům Hájek u
Všerub?
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

9. Žádost o vydání stanoviska k záměru Změny Územního plánu Všeruby dle § 55a odst. (2),
písm. d), e) - VŠEZEP.
Dne 15. 3. 2021 byla pod č.j. 233/2021 zaevidována Žádost o vydání stanoviska. V rámci
diskuze se zastupitelé shodli, že změnu Územního plánu Všeruby dle § 55a odst. (2), písm. d),
e), zastupitelstvo neodsouhlasí. Jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že právě probíhající
změna č. 1 požadavek obsažený v žádosti obsahuje a „rychlá změna“ by mohla narušit proces
projednání změny č. 1.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s vydáním stanoviska k záměru Změny Územního plánu
Všeruby dle§ 55a odst. (2), písm. d), e) - VŠEZEP?
Pro

0

Proti

10

Zdržel se

6

0

Neschváleno
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10. Žádost o finanční dotaci do dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na
podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021“ koncert Tanaberk 31. 7.
2021.
Dotace se využije na honorář zpěváka Mateje Vaníka, který vystoupí na koncertu v kostele sv.
Anny na Tanaberku. Koncert se bude konat 31. července u příležitosti anenské poutě na
Tanaberku.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s žádostí o finanční dotaci do dotačního programu
„Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok
2021“ koncert Tanaberk 31. 7. 2021?
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

11. Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru jejíž předmětem je zpětný odpadních
elektrozařízení a odpadních baterií nebo akumulátorů – REMA Systém a.s.,
REMA_MZO_ZVUŽ_obec_SBE_M_OB v1.0.
Společnost REMA Systém ocenila městys Všeruby za sběr vysloužilého elektrozařízení v roce
2020. Městys Všeruby za svoji snahu obdržel certifikát Příkladná Zelená obec 2020. Zároveň
s tímto oceněním společnost REMA Systém nabídla městysu výhodnější podmínky likvidace
vysloužilého elektroodpadu, které obsahuje předložený návrh smlouvy.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí se smlouvou 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?
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

12. Kulturní a společenské akce 2021
− 24. 5. 2021 - Instalace dřevěného medvěda k chodníku u budovy ÚM Všeruby (450 let
založení obce Všeruby)
− 10. 7. 2021 - Zájezd do Prahy na muzikál REBELOVÉ, cena 800,- Kč.
− 31. 7. 2021 - Anenská pouť na Tanaberku – od 14 hod poutní mše, od 20 hod. koncert
Slovenského tenoristy Mateje Vaníka
Podzim/advent
− Zájezd do Prahy na divadelní představení Daně, daně a jak na ně…, odloženo ze září
2020
− Návštěva Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích, Výstava Hranice je jen slovo,
s podtitulem Wir sind sousedé / My jsme Nachabrn
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s pořádáním kulturních a společenských akcí v roce
2021?
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

7

0

Schváleno všemi hlasy
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13. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. KN 610 o výměře 962 m2 v k.ú. Chalupy.
Zastupitelům byl předložen návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. KN 610
o výměře 962 m2 v k.ú. Chalupy.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. KN
610 o výměře 962 m2 v k.ú. Chalupy?
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

14. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. KN 111 o výměře 677 m2 v k.ú. Chalupy.
Zastupitelům byl předložen návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. KN 111
o výměře 677 m2 v k.ú. Chalupy.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. KN
111 o výměře 677 m2 v k.ú. Chalupy?
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

15. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. KN 3/2 o výměře 833 m2 v k.ú. Všeruby
u Kdyně.
Zastupitelům byl předložen návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. KN 3/2
o výměře 833 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. KN
3/2 o výměře 833 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně?
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

16. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. KN 1392/1 o výměře 345 m2 v k.ú. Všeruby
u Kdyně.
Zastupitelům byl předložen návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. KN
1392/1 o výměře 345 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. KN
1392/1 o výměře 345 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně?
Pro

0

Proti

10

Zdržel se

8

0

Neschváleno

Zápis z jednání ZO ze dne 19.května 2021
17. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. KN 1053/2 o výměře cca 200 m2 v k.ú.
Všeruby u Kdyně.
Zastupitelům byl předložen návrh na zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. KN
1053/2 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně. Výměra bude zpřesněna GP.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.
č. KN 1053/2 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně?
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

18. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. KN 63/4 o výměře cca 11 m2 v k.ú.
Všeruby u Kdyně.
Zastupitelům byl předložen návrh na zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. KN
63/4 o výměře cca 11 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně. Výměra bude zpřesněna GP.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc. č.
KN 1053/61 o výměře cca 11 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně?
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

19. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. KN 498 o výměře cca 200 m 2 v k.ú.
Maxov.
Zastupitelům byl předložen návrh na zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. KN
498 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Maxov. Výměra bude zpřesněna GP.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.
č. KN 498 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Maxov?
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

20. Podpora vydání knihy „Putování po zaniklých místech Českého lesa – Domažlicko“ (třetí
vydání 2021).
Zastupitelům byla předložena žádost pana Zdeňka Procházky o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu městyse Všeruby. Žádost byla zaevidována dne 12. 04. 2021 pod č. j. 330/2021.
Jedná se o prezentaci městyse v publikaci „Putování po zaniklých místech Českého lesa –
Domažlicko“ o velikosti A4.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byla schválena finanční podpora na vydání knihy
„Putování po zaniklých místech Českého lesa – Domažlicko“ (třetí vydání 2021) reklamní
stránka A4 – 8 000,- Kč bez DPH?
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

9

0

Schváleno všemi hlasy

Zápis z jednání ZO ze dne 19.května 2021
21. Žádost o finanční podporu ve výši 5 000,- Kč na vyhotovení historického komiksu podle
skutečných událostí s názvem Akce „KÁMEN“.
Zastupitelům byla předložena žádost Václavy Jandečkové o poskytnutí finanční dotace z
rozpočtu městyse Všeruby. Žádost byla zaevidována pod č. j. 453/2021. Finanční prostředky
chce žadatelka využít na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním historického komiksu
podle skutečných událostí s názvem Akce „KÁMEN“.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byla schválena žádost o finanční podporu ve výši
5 000,- Kč na vyhotovení historického komiksu podle skutečných událostí s názvem Akce
„KÁMEN“.
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

22. Žádost o finanční podporu ve výši 5 000,- Kč na vydání knihy „Zelená penze“
Zastupitelům byla předložena žádost Hany Hoffmannové o poskytnutí finanční dotace z
rozpočtu městyse Všeruby. Žádost byla zaevidována dne 13. 05. 2021 pod č. j. 410/2021.
Finanční prostředky chce žadatelka využít na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním
knihy „Zelená penze“.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byla schválena žádost o finanční podporu ve výši
5 000,- Kč na vydání knihy „Zelená penze“?
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

23. Nabídka partnerství vydání knihy leteckých fotografií České hrady a zámky z nebe –
Západní Čechy.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byla schválena nabídka partnerství na vydání knihy
leteckých fotografií České hrady a zámky z nebe – Západní Čechy?
Pro

0

Proti

10

Zdržel se

0

Neschváleno

24. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč – Linka bezpečí, z.s.
Zastupitelům byla předložena žádost Linky bezpečí, z.s. o poskytnutí finanční dotace z
rozpočtu městyse Všeruby. Žádost byla zaevidována dne 29. 03. 2021 pod č. j. 276/2021.
Finanční prostředky chce žadatel využít na provoz dětské krizové linky.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byla schválena žádost o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 5 000,- Kč – Linka bezpečí, z.s?
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

10

0

Schváleno všemi hlasy
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25. Žádost o poskytnutí finanční dotace ve výši 10 000,- Kč z rozpočtu městyse Všeruby –
Diakonie ČCE.
Zastupitelům byla předložena žádost Diakonie ČCE o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu
městyse Všeruby. Žádost byla zaevidována dne 15. 03. 2021 pod č. j. 236/2021. Finanční
prostředky chce žadatel využít na podporu provozu denního Stacionáře Kvítek pro osoby
s postižením, který využívá jeden klient s TP v Hyršově.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí, aby byla schválena žádost o poskytnutí finanční dotace
z rozpočtu městyse Všeruby – Diakonii ČCE ve výši 10 000,- Kč?
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Schváleno všemi hlasy

26. Oplocení části pozemku parc. č. 87/2 v k.ú. Všeruby u Kdyně v délce cca 50 bm.
Jedná se část pozemku (parc. č. KN 87/2) nad č. p. 69 ve Všerubech, kde proběhly v nedávné
době terénní úpravy spočívající ve vyrovnání terénu. V souvislosti s tím vzniká potřeba
nahrazení stávajícího oplocení novým, a to v délce přibližně 50 bm. Nové oplocení bude
zároveň plnit funkci eliminace výškového rozdílu mezi jednotlivými nemovitostmi. Vlastník
sousedního pozemku (Vratislav David) zároveň přislíbil, že část jeho pozemku (p. č. KN 87/4),
který nemá zaplocený, bezúplatně převede do majetku městyse Všeruby. Městys Všeruby
ponese veškeré náklady spojené s výstavbou nového oplocení, jelikož potřebu vybudování
nového oplocení vyvolal.
Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s oplocením části pozemku parc. č. 87/2 v k.ú. Všeruby
u Kdyně v délce cca 50 bm?
Pro

9

Proti

0

Zdržel se

1 (David)

Schváleno

27. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. KN 1461 o výměře 210 m 2 v k.ú.
Všeruby u Kdyně.
Zastupitelům byl předložen návrh na zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. KN
1461 o výměře 210 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
Kdo z přítomných zastupitelů je pro, aby bylo schváleno zveřejnění záměru na prodej části
pozemku parc. č. KN 1461 o výměře 210 m2 v k.ú. Všeruby u Kdyně?
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

11

0

Schváleno všemi hlasy

Zápis z jednání ZO ze dne 19.května 2021
29. Diskuze.
− zahájena stavba tůní – Studánky
− zahájena rekonstrukce polní cesty S4

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Informace o jednání ZO
Zapsala: Jitka Frolíková

Ověřovatelé zápisu:

Radek Čára:

………………………………………………………

Vratislav David:

………………………………………………………

Místostarosta:
Karel Rakovec

Starosta:
Václav Bernard
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