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Ze zasedání obecního zastupitelstva 
Po ustavujícím zasedání, kde byly voleny 

orgány obce, se ve středu 14. prosince 2022 
v hostinci U Loudů konalo druhé zasedání 

zastupitelstva, jež při účasti 13 zastupitelů 
přijalo jednomyslně tato rozhodnutí: 

➢ Zastupitelstvo schválilo schodkový 

rozpočet obce na rok 2023. Rozpočet 

vykazuje příjmy ve výši 10.290.400 Kč a 

výdaje ve výši 12.790.400 Kč. 

Dofinancování rozpočtu je předpokládáno 

z rezerv obce, tedy 2.500.000 Kč 

z bezhotovostních prostředků na běžném 

účtu obce. 

➢ Zastupitelstvo schválilo rozpočtové 

opatření č. 4, kterým navyšuje své příjmy 

a výdaje. Jedná se o dotaci na volby a 

potřeby dobrovolných hasičů v řádech 

jednotek tisíc korun. V rámci opatření došlo 

také k narovnání výdajů v rámci 

jednotlivých kapitol rozpočtu v částce 

1.338.750 Kč. Jedná se o vrácení dotace na 

pořízení projektové dokumentace na 

obecní kanalizaci. Podmínky přijetí dotace 

nebyly naplněny, neboť dosud nedošlo 

k vydání stavebního povolení k výstavbě 

kanalizace. O tuto dotaci, jejíž opětovné 

vypsání se příští rok předpokládá, lze žádat 

znovu, případně bude projekce uznatelným 

nákladem při stavbě kanalizace.  

➢ Zastupitelstvo schválilo novou vyhlášku o 

místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu pro rok 2023. Systém 

výběru poplatků zůstává stejný jako v roce 

2022. Pro rok 2023 se ovšem zvyšuje 

částka poplatku na 0,80 Kč / l odpadu (v 

roce 2022 činila 0,75 Kč). Minimální 

poplatek na osobu tedy bude činit 576 Kč 

(0,8 x min. 60 litrů odpadu na osobu x min. 

12 vývozů za rok). V průběhu ledna 2023 

budou opět na obecním úřadu vydávány 

známky na popelnice. Poplatek za svoz 

odpadu bude opět rozdělen do dvou 

splátek, první bude splatná do 15.7.2023 a 

druhá do 15.1.2024. Nově budou od ledna 

2023 evidovány jednotlivé vývozy popelnic 

(pouze těch pro komunální odpad) dle 

čárových kódů a čipů, které budou ke 

konkrétním popelnicím přiřazeny. Obec tak 

bude mít k dispozici přehled, kolik vývozů 

a jakou váhu odpadů každá domácnost 

vyprodukuje. Množství (váha) odpadu 

v popelnicích však bude sloužit pouze pro 

informaci obci, výše poplatku se bude 

odvíjet pouze od četnosti vývozů a velikosti 

popelnic. Díky opatření čipů a kódů bude 

možné, aby si občané měnili výši vývozů 

v průběhu roku dle svých potřeb, 

v lednovém vyúčtování poté zaplatí druhou 

splátku poplatku dle skutečného množství 

vývozů. Ovšem i zde platí minimální 

poplatek na osobu ve výši 576 Kč. 

V souvislosti s vyzvedáváním nových 

známek na popelnice obec připomíná 

splatnost 2. splátky poplatku za komunální 

odpad odvezený v roce 2022, která je 

stanovena do konce ledna 2023. 

V příloze obecních novin je uveden rozpis 

cen za svoz odpadů dle četnosti vývozů a 

velikosti popelnice pro rok 2023. 

➢ Zastupitelstvo schválilo cenu vodného 

v obci pro rok 2023. Nová cena činí 54,61 

Kč za m3 (jedná se o zdražení oproti roku 

2022 o 91 haléřů). V souvislosti s obecním 

vodovodem zastupitelstvo také oprávnilo 

starostu obce k hledání vhodného 

dotačního titulu pro projekci a vybudování 

nového vrtu, neboť stávající je již ve velmi 

špatném technickém stavu. 

➢ Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením 

smluvního vztahu s firmou AP INVESTING, 

s.r.o. Tento dodavatel zajistí pro kanalizaci 

a ČOV na Všeni zpracování a podání žádosti 

na SFŽP ČR a dále kompletní organizaci a 

administraci zadávacího řízení na 

zhotovitele stavby. Obec tohoto dodavatele 

vybrala na základě jeho referencí a 

zkušeností v oboru. 

➢ Zastupitelstvo schválilo, aby starosta obce 

uzavřel související smluvní dokumentaci na 

nákup nové techniky pro obec, jedná se o 

malotraktor, čelní nakladač, třístranný 

sklápěcí návěs a traktorový nosič 

kontejnerů vč. příslušenství. Pořizovací 

cena činí 1.668.000 Kč a na pořízení 

techniky bude čerpána dotace ve výši 50 

%. 

➢ Zastupitelstvo obce jako každý rok 

souhlasilo s přípravou dotačních titulů na 

rok 2023 pro místní dobrovolné spolky, 
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přičemž jejich konkrétní výše bude 

schválena na příštím zasedání. 

➢ Zastupitelstvo souhlasilo s vypsáním 

výběrového řízení na dodavatele 

projektové dokumentace na rozšíření 

mateřské školky na Všeni. Po její přestavbě 

bude navýšena kapacita školky na 50 dětí. 

Cenový odhad stavebních úprav je 

stanoven na 25 mil. Kč, přičemž dotováno 

bude až 95 % uznatelných nákladů. Díky 

tomuto navýšení bude obec schopna 

uspokojit potřeby místních občanů na 

umístění dětí do mateřské školky, kdy 

zejména v posledních letech je současná 

kapacita nedostačující. 

➢ Zastupitelstvo rozhodlo o oslovení 

dodavatelů projektové dokumentace na 

demolici stávajících budov a vybudování 

nových prostor ve sběrném dvoře (zázemí 

pro zaměstnance, dvougaráž). Ve sběrném 

dvoře je rovněž v plánu zřízení tzv. „rescue 

centra“, které bude sloužit k odkládání 

nepotřebných věcí (nábytku,...). 

Přepokládá se využití lodních kontejnerů a 

přístřešků také pro velkoobjemový odpad. 

Rovněž na tyto akce je předpokládáno 

čerpání dotačních prostředků. 

➢ Zastupitelstvo souhlasilo s přípravou 

podkladů pro revitalizaci obecního 

„druhého“ rybníka. Konkrétně by se 

jednalo o jeho vyčištění, rekonstrukci hráze 

a úpravu jeho okolí tak, aby se stalo 

vítaným místem pro trávení volného času 

občanů. I zde se předpokládá čerpání až 

85% dotace na revitalizaci. 

➢ Zastupitelstvo souhlasilo, aby starosta, 

příp. rada obce poptala bankovní instituce 

ohledně možnosti uložení a úročení volných 

bezhotovostních prostředků obce. Obec má 

v současné době k dispozici přibližně 10 

mil. Kč na běžném účtu u České národní 

banky a 4 mil. Kč u Komerční banky, a.s. 

Tyto běžné účty však nejsou úročeny, a 

proto zastupitelstvo zvažuje přesun jejich 

větší části na lépe úročené účty, příp. na 

termínované vklady s vyššími úrokovými 

sazbami. Přesunem těchto prostředků by 

obec dosáhla významných úrokových 

příjmu v řádu statisíců korun. 

➢ Zastupitelstvo dále rozhodlo o prodeji 

pozemků: 

• Souhlasí s prodejem obecních pozemků  

v Ploukonicích z důvodu dlouhodobého 

přeplocení v návaznosti na uplynulou 

digitalizaci katastrálního území 

• Nesouhlasí s prodejem obecních 

pozemků v Mokrém (v této věci 

předložen návrh na odkup části parcel 

ppč. 2191/3 a 2189/1 v kú Všeň) 

➢ Zastupitelstvo vzalo na vědomí nutnost 

řešení bezpečností situace při vjezdu do 

obce ze směru Turnov a Žďár. V obou 

těchto směrech obec plánuje vybudovat 

objezdový ostrůvek, který zpomalí 

přijíždějící auta. V této souvislosti starosta 

obce rovněž obeznámil zastupitele, že 

v průběhu ledna 2023 bude kompletně 

dopracována studie na dopravní řešení 

v obci (dopravní značení, přechody, 

chodníky, ostrůvky, ...). Tato studie bude 

umístěna na webové stránky obce a rovněž 

bude možné se s ní seznámit na obecním 

úřadu.  

 
V krátkosti k odpadům na rok 2023 

 
Pro rok 2023 se upravuje vývoz komunálního 

odpadu. Změna je u vývozu, který probíhá 1x 
za měsíc. Od nového roku mohou občané 
využívat vývoz komunálního odpadu 

kterýkoliv vývozový den. 
 

V ceně minimálního poplatku je 12 či 24 
vývozů dle typu objednané služby a počtu 

osob v domácnosti. V polovině roku bude 
vybíraná záloha a v lednu následujícího roku 
proběhne vyúčtování za svoz komunálního 

odpadu dle skutečného stavu. 
 

Od nového roku bude umožněno využívat 
službu i nad rámec objednané služby, vše se 
promítne v celkovém vyúčtování. U měsíčních 

vývozů bude jedno kdy bude popelnice 
přistavena a jaké vývozové dny využijí 

v průběhu roku. Počet vývozových dnů v roce 
2023 je celkem 25 

 

Cena za jeden vývoz nad rámec je: 

      48 Kč       60 litrů popelnice 

    96 Kč     120 litrů popelnice 
  192 Kč     240 litrů popelnice 

http://www.vsen.cz/
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   Pytel                         110 Kč 

Ve vývozech plastů a papíru se systém 

nemění, v roce 2023 budou vývozy probíhat 

stejně jako v roce 2022 dle kalendáře 

vývozu. U ostatních komodit bude probíhat 

sběr obvyklým způsobem.    

My tři králové jdeme k vám... 

 
V pondělí 6. ledna 2023 budou místní děti 
převlečení za Kašpara, Melichara a Baltazara 

chodit ve Všeni, v Mokrém a v Ploukonicích na 
tříkrálovou koledu. Pokud budete chtít, 
můžete jim za zazpívání koledy přispět do 

kasičky symbolickou částkou anebo jim 
alespoň 

poděkovat. Za 
vykoledované 
peníze dostanou 

pak všechny děti 
z naší obce 

společný 
„zážitkový 

dárek“. 

 

Volby prezidenta 2023 

Volba prezidenta České republiky se koná 

v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 

hodin a v sobotu 14. ledna od 8:00 do 14:00 

hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta 

České republiky se bude konat v pátek 27.1. 

od 14:00 do 22:00 a v sobotu 28.1. od 8:00 

do 14:00 hodin.  Hlasovací lístky budou 

dodány voličům do schránek nejpozději 

10.1.2023. Voličům budou k dispozici i ve 

volební místnosti a pro druhé kolo voleb budou 

pouze ve volební místnosti. 

Vydávání voličských průkazů 

Volič, který nemůže volit ve volebním okrsku, 

v němž je zapsán ve stálém seznamu (kde má 

trvalý pobyt), si může již nyní (nejpozději ale 

7 dní před dnem volby prezidenta) požádat 

písemně s úředně ověřeným podpisem, elek- 

tronicky do datové schránky, nebo osobně v 

kanceláři matriky o voličský průkaz, aby mohl 

volit na jiném místě. Na den 29.12.2022 je 

stanoven počátek lhůty pro vydávání 

voličských průkazů voličům pro vol- 

by prezidenta republiky. V tuto dobu bude 

OÚ Všeň pro veřejnost uzavřen, proto 

pokud si budete chtít vyzvednout voličský 

průkaz, je nutné se telefonicky objednat 

(domluvit) na tel. čísle 602 191 533. Vo- 

ličský průkaz si lze vyzvednout i v lednu, a to 

pro 1. kolo do 11. ledna a pro případné 2. kolo 

do 25. ledna. 

 
KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH 

SVÁTKŮ, PEVNÉ ZDRAVÍ A 
ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2023 

 
VÁM VŠEM PŘEJÍ ZASTUPITELÉ 
OBCE VŠEŇ, RADA OBCE VŠEŇ A 

STAROSTA OBCE VŠEŇ 
 

 Vážení spoluobčané, 
  rok 2022 se nezadržitelně blíží ke 

svému závěru, a tak mi dovolte Vám 

všem popřát krásné a pohodové 
Vánoce, mnoho štěstí, zdraví a 

spokojenosti do nového roku 2023.  
 

    Radek Vytina 

 

30.12.2022 SE USKUTEČNÍ 
SVOZ KOMUNÁLNÍHO 

ODPADU A BUDOU SVEZENY  
 

VŠECHNY PŘISTAVENÉ 
POPELNICE 

 
 

 
Obecní úřad Všeň bude 

 od 23.12.2022 do 2.1.2023 
uzavřen 

 

 
 

OBECNÍ NOVINY – Periodický tisk územního samosprávného 
celku – vydává Obec Všeň, IČ 00276278, 512 65 Všeň 10, 
zastoupená starostou Radkem Vytinou, náklad 1. vydání 350 
výtisků, zdarma do všech domácností obce a některým 
rodákům a zájemcům mimo obec. Toto vydání je bez jazykové 
korektury. Distribuce novin 23.12.2022. Registrační číslo 
Ministerstva kultury E1000. O uzávěrce dalšího čísla budete 
informováni. 

http://www.vsen.cz/
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