Zápis
XVI. zasedání zastupitelstva obce Všeň
Uskutečněného v pondělí, 26. června 2017 od 19,00 hodin ve společenské místnosti
Hasičského domu č. p. 45 v Ploukonicích.
Program:
1. Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu ZO
2. Schválení programu zasedání
3. Rezignace pí. Hlůžové, slib nového zastupitele
4. Námitky zastupitelů proti zápisu o průběhu minulého zasedání zastupitelstva (§ 95 odst. 2,
věta druhá zákona 128/2000 Sb.).
5. Projednání Závěrečného účtu obce
6. Projednání Roční uzávěrky obce a příspěvkové organizace
7. Projednání Stanovení doby pro uzavírání manželství
8. Právo stavby – splaškové vody – p. Ing. M. Čičkán
9. Právo stavby – vodovodní přípojka – manž. Masopustovi
10. Dotační titul na kompostéry a plastové popelnice
11. Dotační titul na Územní plán
12. Dotační titul na Územní studii
13. Rezignace předsedkyně Kulturního výboru
14. Diskuse
Účast: 9 zastupitelů, ZO je usnášení schopné

Program:
1) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel: L. Kožená
Ověřovatelé: Petr Masopust, Stanislava Knížková

Pro/proti/zdržel: 9/0/0
Usnesení XVI/1/2017 -(Hlas1): Zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni

2) Schválení programu zasedání
Vložen bod 3 – rezignace pí Hlůžové
Stažen bod prodeje pozemků
Doplněny bod 10 – DT kompostéry
Doplněn bod 11 – DT územní plán
Doplněn bod 12 - DT územní studie
Doplněn bod 13 – rezignace pí Skupové – Kulturní výbor
Pro/proti/zdržel: 9/0/0
Usnesení XVI/2/2017 -(Hlas1): Zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni

3) Rezignace pí Hlůžové, slib nového zastupitele
Dne 25. 6. 2017 zaslala zastupitelka paní Hana Hlůžová emailovou zprávou svou rezignaci na
funkci zastupitelky.
Dalším kandidátem dle volební listiny je pan Petr Bursa. Ten své zvolení přijal a poté složil
slib zastupitele.
Tímto momentem je počet přítomných zastupitelů 10. ZO je i nadále usnášení schopné.

4) Námitky zastupitelů proti zápisu o průběhu minulého zasedání zastupitelů.
Námitky nebyly vzneseny.
Pro/proti/zdržel: 9/0/1
Usnesení XVI/4/2017 -(Hlas1): Zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni
V minulém zápise byl stanoven úkol pro pana starostu - zajistit zveřejnění otevírací doby
multifunkčního hřiště na Všeni a zajistit jeho plné využití během prázdnin.
Pan starosta uskutečnil v tomto směru jednání s Ing, Jiřím Huptychem, majitelem firmy JIH.
Po dohodě o vzájemném vyrovnání byla veškerá jednání s touto firmou ukončena. Hřiště pro
plné a bezpečné využití zprovozní zaměstnanci obce a tímto bude hřiště otevřeno.
Termín otevření bude sdělen na webových stránkách obce.

5) Projednání Závěrečného účtu obce.
Největší investicí roku 2016 byla rekonstrukce Obecního úřadu.
Celkový zůstatek na účtech obce jsou necelé 3.000 mil. Kč.
Obec musí investovat a vytvořit strategii rozvoje obce.
Podařilo se také získat několik dotačních titulů.
Pro/proti/zdržel: 9/0/1
Usnesení XVI/5/2017 -(Hlas1): Závěrečný účet obce schválen s výhradou (zpráva KÚLK)

6) Projednání Roční závěrky obce a příspěvkové organizace
V PO proběhl audit panem Pitrem.
Roční závěrka PO byla schválena Radou obce dne 16. 6. 2017
Projednání roční závěrky obce za rok 2016 bez připomínek.
Pro/proti/zdržel: 9/0/1
Usnesení XVI/6/2017 -(Hlas1): Roční závěrka obce je schválena

7) Projednání Stanovení doby pro uzavírání manželství
na návrh pana Petra Jiránka byl stanoven pátek od 10.00 do 14.00 hod. v knihovně Obecního
úřadu.
Pro/proti/zdržel: 10/0/0
Usnesení XVI/7/2017 -(Hlas1): Schválena doba uzavírání manželství

8) Právo stavby – splaškové vody - Ing. Čičkán
Ing. Čičkán požádal o schválení, aby mohl provést vyvedení splaškových vod do
Modřišického potoka, přes pozemek obce. Splašková projde nejprve přes čističku vody. Byla
předložena PD s nákresy.
Pro/proti/zdržel: 10/0/0
Usnesení XVI/8/2017 -(Hlas1): Právo stavby schváleno

9) Právo stavby – vodovodní přípojka - manželé Masopustovi
Manželé Masopustovi podali žádost o vodovodní přípojku ke své stavební parcele v části
Hradčany v Ploukonicích. Zastupitelé mají požadavek, aby tato přípojka byla provedena před
realizací nové cesty v této části obce.
Pro/proti/zdržel: 10/0/0
Usnesení XVI/9/2017 -(Hlas1): Právo stavby schváleno

10) Dotační titul na kompostéry a plastové popelnice
Odsouhlasení nákupu kompostérů a plastových žlutých popelnic.
Obec by mohla získat, v rámci dotačního titulu, možnost pro občany zakoupit kompostéry a
plastové popelnice.
Celková částka bude ve výši 700 - 800 tis. Kč, 85% pokryje dotace, 15 % obecní úřad a
občané obce. Dotace v režimu ex post.
Při případném získání dotace by bylo možné zrušit velké kontejnery a tím by došlo ke značné
finanční úspoře v rozpočtu obce.
Pro/proti/zdržel: 9/0/1
Usnesení XVI/10/2017 -(Hlas1): Právo stavby schváleno

11) Dotační titul na Územní plán
Obecní úřad oslovila paní Kolářová z firmy T - plán Praha o možnosti získání dotačního titulu
na zpracování územního plánu obce Všeň.
Pro/proti/zdržel: 10/0/0
Usnesení XVI/11/2017 -(Hlas1): Schváleno zapojení do DT

12) Dotační titul na Územní studii
Územní studii může obec mít, ale taky nemusí. Tím by si, ale občané stavěli, jak chtějí, proto
územní studii potřebujeme. Možnost získání dotace ve výši 500 tis. Kč.
Pro/proti/zdržel: 10/0/
Usnesení XVI/12/2017 -(Hlas1): Schváleno zapojení do DT

13) Rezignace předsedkyně Kulturního výboru
Dne 19. 6. 2017 podala svou rezignaci na funkci předsedkyně i členky kulturního výboru
paní Iva Skupová.
Pan starosta paní Skupové poděkoval a předal ji květiny.
Funkce tímto není obsazena a prozatímně ji bude řídit starosta obce.

14) Diskuse
V diskusi pan starosta zastupitelů sdělil, že proběhla další revize stavu ploukonického mostu.
Situace není příznivá, stav mostu se zhoršil na stupeň 6. Bude nutné přistoupit k omezení
průjezdu motorek. Zanechat průchod pouze pro pěší a cyklisty.
Byla získána dotace z roku 2016 na pořízení obecního rozhlasu. Nejprve musí proběhnout
výběrové řízení a v září 2017 by mohla proběhnout realizace.
Pan starosta také vznesl dotaz pro zastupitele i občany na téma biokoridorů v obci. Ochranná
péče firmou Montána byla ukončena a současný stav je neutěšený, nejhorší stav je v části
obce Borčice.
Pan místostarosta informoval o současných komplikacích v lokalitě Mokrý II. Kvůli
nesouhlasu několika majitelů pozemků v této části dochází ke změně celého pojetí výstavby.
Dojde ke zjednodušení a zmenšení územní studie.
Majitelé si budou sítě budovat z vlastních zdrojů, cena pozemků klesne. Proběhne více
jednání a nutných řešení, budou se postupně řešit menší celky. V současné době se s
územním plánem Mokrý II. nebude Rada obce ani zastupitelstvo zabývat. Zelenou cestou
bude možnost provést odvod kanalizace.
Nutnost vyhlášení Vyhlášky o zhodnocení pozemků - pro celou obec.
Na závěr paní Skupová přednesla, co se chystá v obci na podzim tohoto roku.
Dne 3. 9. 2017 proběhne rozloučení s létem pro děti na Kopanině. Pořádají hasiči Všeň a
střelecký spolek.
V první polovině září proběhne zájezd do Ratibořic a na náchodský zámek.
Dne 23. 9. 2017 - se uskuteční autobusový zájezd pro občany bez omezení věku na Zahradu
Čech do Litoměřic. V Obecních novinách bude zveřejněn datum ukončení přihlášek pro tento
zájezd.
Zastupitelé obce Všeň ukládají starostovi zahájit jednání o případném převodu
ploukonického mostu do majetku Libereckého kraje.

Pro/proti/zdržel: 9/0/1
Usnesení XVI/11/2017 -(Hlas1): Starosta zahájí jednání s KÚLK o převodu mostu do
majetku kraje

Jednání ukončeno ve 21.18 hod.

zapsala L. Kožená ………………….
Ověřovatelé: Petr Masopust ………………….. Stanislava Knížková ………………………..

Starosta: Radim Janeček ………………………….

