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Informace o jednání zastupitelstva obce v roce 2016
V období květen až říjen 2016 se zastupitelé obce sešli na pěti veřejných zasedání.
Na veřejném zasedání dne 8.6.2016 bylo mimo jiné schváleno:
- Hospodaření obce za měsíc duben – příjmy 1.249.348,46,-Kč a výdaje 1.154.019,88,-Kč.
- Rozpočtové změny za měsíc duben č. 1 a 2.
- Cenová nabídka na úpravu komínů budovy obecního úřadu ve výši 71.107,50,-Kč s DPH.
- Cenová nabídka na opravu elektroinstalace sokolovny ve výši 48. 999,87,-Kč bez DPH.
- Cenová nabídka na obnovu výpočetní techniky obecního úřadu ve výši 46.159,-Kč bez DPH.
- Cenová nabídka na kamerové zabezpečení restaurace ve výši 29.256,-Kč bez DPH.
Na veřejném zasedání dne 27.6.2016 bylo mimo jiné schváleno:
- Hospodaření obce za měsíc květen – příjmy 1.514.033,23,-Kč, výdaje 1.403.779,16,-Kč.
- Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 - schváleno bez výhrad.
- Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2015.
- Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2015.
- Projednání a schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Všetaty.
Na veřejném zasedání dne 12.9.2016 bylo mimo jiné schváleno:
- Hospodaření obce za měsíc srpen – příjmy 2.603.252,42,-Kč, výdaje 2.050.432,29,-Kč.
- Rozpočtové změny za měsíc srpen č. 3 a 4.
- Posouzení zdravotního stavu stromů ve spodní části obce a návrh na opatření. Na základě
tohoto dokumentu bude úprava řešena dotací v druhé polovině roku 2017.
- Zastupitelstvo schválilo účast na dražbě hasičského vozu zn. CAS, která byla vypsána
Městským úřadem Zbýšov a pro tento účel uvolnilo z rozpočtu částku 85.000,-Kč –
nerealizováno.
- Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku firmy PKV Build s.r.o, Senožaty 284,
Humpolec na provedení posudku energetické náročnosti budovy mateřské školky a budovy
obecního úřadu v celkové výši 12.064,-Kč bez DPH. Obec tak splnila povinnost dle
Vyhlášky 78/2013 Sb.
- Zastupitelstvo schválilo žádost TJ. Sokol Všetaty o finanční dar ve výši 4.900,-Kč na
poplatky za startovné a zápis družstev oddílu stolního tenisu.
- Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemku od Ing. Mgr. Norberta Hinka za účelem
zhotovení příjezdové komunikace k ČOV. Jedná se o pozemek p.č. 53/2 o výměře 1.000 m 2
a pozemek po rozdělení parc. č.50/1 o výměře 962 m2 za dohodnutou cenu 25,-Kč/m2.
- Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemku od Mgr. Jany Václavkové za účelem zhotovení
příjezdové komunikace k ČOV. Jedná se o pozemek parc. č. 53/4 o výměře 1.971 m2 a
pozemek po rozdělení parc. č. 54/2 o výměře 84 m2 za dohodnutou cenu 25,-Kč/m2.
- Zastupitelstvo schválilo nabídku na výměnu 6 oken v učebně MŠ v celkové výši 73.123,-Kč
s DPH.
- Zastupitelstvo projednalo na funkci lesního hospodáře pro obecní les p. Václava Brdu, který
má požadované vzdělání.
Na veřejném zasedání dne 24.10.2016 bylo mimo jiné schváleno:
- Hospodaření obce za měsíc září 2016 – příjmy 2.956.293,63,-Kč, výdaje 2.236.527,86,-Kč.
- Rozpočtové změny za měsíc září č. 5 až 7.
- Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na výpůjčku pozemku p.č. 131/1 o výměře 15.535 m2 a
p.č. 131/5 o výměře 6.840 m2, (jedná se o višňovku), pro účely zbudování volnočasové
relaxační aktivity.
- Zastupitelstvo schválilo zimní údržbu místních komunikací (protahování), které bude
provádět p. Jiří Kačer.
- Zastupitelstvo schválilo prodloužení pracovní smlouvy s Jaroslavou Wawreczkovou na dobu
určitou od 1.12.2016 do 30.4.2017. Toto místo plně hradí úřad práce.
- Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení pracovní smlouvy pro Františka Melče a to od
1.12.2016 na dobu určitou do 30.4.2017. Toto místo je hrazeno z prostředků obce.

Na veřejném zasedání dne 28.11.2016 bylo mimo jiné schváleno:
 Hospodaření obce za měsíc říjen 2016 – příjmy 3.274.593,07,-Kč výdaje 2.655.607,48,-Kč.
 Rozpočtové změny za měsíc říjen č. 8 až 11.
 Postup při inventarizaci obecního majetku v roce 2016 dle směrnice k provádění inventur.
 Starosta seznámil zastupitele s přípravou rozpočtu obce na rok 2017. Obec bude hospodařit
v rozpočtovém provizoriu, o kterém bude jednáno dne 21.12.2016. Rozpočtové provizorium
bude vycházet z výše výdajů v roce 2015 (bez dotací a čerpání rezerv z minulých let). Limit
čerpání výdajů na období leden až březen 2017 bude stanoven ve výši 3/12 z výše výdajů v
roce 2015. Prioritou na rok 2017 budou: komunikace k čističce, pokračování rekonstrukce
sokolovny, pokračovat ve výměně oken ve školce, restaurování sochy Panny Marie s
Ježíškem, kanalizace u nové zástavby, pořízení zásahového vozidla pro SDH Všetaty.
Zastupitelé byli vyzváni, aby předložili další podněty k obecnímu rozpočtu na rok 2017.
 Zastupitelstvo schválilo výpůjčku pozemků p.č. 131/1 o výměře 15.535 m2 a p.č. 131/5 o
výměře 6.840 m2, zapsané v k.ú Všetaty u Rakovníka na LV 10001, pro účely zbudování
volnočasové relaxační aktivity, společnosti FotbalPark Pavlíkov z.s. se sídlem Školní 2025,
Rakovník , zastoupena Ing. Jaroslavem Červeným. Spolek byl jediným zájemcem, který se
přihlásil na výzvu obce.
 Zastupitelstvo vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o poplatku za komunální odpad.
Sazba poplatku za netříděný odpad: 41x vývozů ročně 1.897,-Kč, 26 x vývozů ročně 1.314,Kč, 12 x ročně 714,-Kč. Jednorázový svoz 63,-Kč, pytel 51,-Kč, sazby jsou počítány s DPH.
 V roce 2016 do konce listopadu se zastupitelstvo sešlo na 8 veřejných zasedáních s 96,4%
účastí.
Informace k výpůjčce pozemků p.č. 131/1 a p.č. 131/5 (višňovka)
Uvedené pozemky byly zapůjčeny společnosti FotbalPark Pavlíkov z.s. pro účely zbudování
volnočasové relaxační aktivity - fotbalgolfového hřiště. Záměrem je vytvořit volnočasové centrum
se zaměřením na pohyb v přírodě, konkrétně fotbalgolf s doplňujícími službami nejen pro sportovce
a mládež, ale i pro seniory. Na projektu se podílí i obec Pavlíkov, která taktéž vypůjčila okolní
pozemky za stejným účelem. K dotazům občanů uvádíme, že pozemky zůstanou majetkem obce.
Pozemky budou volně přístupné a nedojde k oplocení a uzavření lokality. Realizace je bez nutnosti
rozsáhlých stavebních prací. V případě ukončení dohody, je pak možno změnit využití nebo vrátit
vše do původního stavu během několika dní. V lokalitě nedojde ke kácení stromů ani k jiným
necitlivým zásahům. Typ pozemku jako sadu bude zachován. Případné další informace je možno
získat na obecním úřadě.
Likvidace odpadních vod v obci Všetaty
V měsíci září 2016 proběhla kolaudace čističek a stok všech pěti obcí mikroregionu a byl
ukončen zkušební provoz. Všechny potřebné doklady byly zaslány na OPŽP a do konce roku 2016
bude ukončen celý projekt. K 30.11.2016 je na kanalizaci v naší obci připojeno 119 domů a chalup.
Celkem je to 313 občanů. Chybí připojit 9 rodinných domů - to je 28 občanů, kteří mají kanalizační
přípojku, 5 chalup - to je 5 občanů, kteří mají kanalizační přípojku. 3 chalupy a 1 rodinný dům
nemají přípojku a z technických důvodů se nemohli připojit. Majitelé domů a chalup, kteří nejsou
připojeni a v objektech se zdržují, budou mít povinnost prokazovat, jakým způsobem odpadní vody
likvidují. Předpokládá to ekologickou likvidaci těchto odpadních vod na čističce a předložení
potvrzení o tom, kolik odpadu a kde byl odpad zlikvidován. Pro jednoho občana v domácnosti to
představuje 36 m3 odpadní vody ročně. Je to paušální číslo, které vychází z vyhlášky č. 120 ze dne
29. dubna 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto platí i pro občany, kteří kanalizační přípojku
nemají z technických důvodů. Obec bude muset také vyřešit vybudování kanalizační sítě k nové
zástavbě v horní části obce, kde občané zatím nemají možnost se připojit.

Víte, že …
- je překvapením, že někteří občané, zejména ti mladší a tzv. náplava neví, kde se ve Všetatech říká "Na
Vůbci"?
Tedy: jedná se o obecní lesík v návaznosti na jihovýchodní část naší obce nad Všetatským potokem.
Po zemědělské reformě začátkem minulého století rozhodli všetatští radní vysázet na nevyužité stráni, plné
křoví, v těchto místech tisíc lesních stromků. Země je tu ale kamenitá, suchá a proto les, který vidíme dnes
po více jak sto letech, není narostlý ani souvislý. Místy zůstal jen přirozený nálet a staré akáty.
Pro ty dříve narozené byl Vůbec místem využití volného času, dětských her, schůzek, pozorování, ale i
dovádění, staveb bunkru či boudy. Zkrátka, když se nevědělo s kamarády co s volným časem, bylo zde
hřiště u sokolovny nebo Vůbec. Vyvádět a dělat lumpárny ve vsi bylo riskantní - starší si víc těch mladších
všímali, bylo jich ve vsi také asi víc a víc se scházeli, takže každý prohřešek se hned nebo brzy donesl
rodičům nebo řídícímu do školy a výchovné řeči se dobře nesnášely. Tělesné domluvy rodičů už vůbec ne.
Schůzky mladých obojího pohlaví byly na Vůbci častější a jistější než na návsi jako dnes, i když ostříží zrak
na konci obce bydlících občanek se také nepovedlo vždy oklamat.
Dominantou Vůbce byl lom, k
němuž vedla horem i středem lesa cesta.
Kamenem z lomu jsou postaveny
základy takřka všech domů v horní části
obce. Lámat kámen se zde přestalo
koncem druhé světové války. Uprostřed
lomu bylo ohniště a jenom tady bylo
povoleno pálit hranice (vatry). Protože
po válce nebyla mezi mladými nouze o
různou munici, bouchaly tu často
světlice, rakety, patrony. To byla zvlášť
nebezpečná hra, protože se nevědělo, na
kterou stranu a kdy kulka z ohně vyletí a
proto bylo potřeba se rychle ukrýt. Při
prozrazení této zábavy byla doma
bolestivější domluva.
Odvážlivější chlapci se v lomu
pokoušeli vylézt ve skále co nejvýš. Bez
lana spuštěného shora se nenechalo až
navrch vylézt. Kvůli nebezpečí pádu byl
lom nahoře ohrazen lanem a vstup dále
zakázán.
Od začátku osmdesátých let až do konce září 1990 byla v lomu vytvořena obecní skládka odpadů.
Protože se lom brzy zejména křovím zaplnil, ve vhodné době několikrát známý "neznámý" žhář zde založil
oheň, skládka vyhořela a mohla opět několik měsíců sloužit účelu. Byl to dobrý námět pro cvičení hasičů,
kteří zde museli hlídat a hasit (i žízeň).
Horní cesta nad lomem pokračovala kolem polí až na konec Vůbce, byla dobře schůdná a užívaná jako
procházková nebo jako cesta pěších do dalších lesů (na Homolku nebo do Žalkova). Asi sto metrů od lomu
byla "malá skalka" s málo kvalitním kamenem, později zavezena stavební sutí.
Kolem potoka pod Vůbcem rostly vrby, olše, smrky. To byla místa dalšího možného vyžití. Dál po potoce je
pozemek "Pilka", kde za potokem byla skrytá velká bouda. Název Pilka je prý proto, že tvar pozemku podle
potoka odpovídá prohnutému držadlu ruční pily. Dnes zde majitel p. Albrecht pěstuje rychle rostoucí topoly.
Potok pod lomem byl v padesátých letech přehrazen a družstvo zde bralo vodu pro závlahu zelí, které se na
žalkovských polích tradičně pěstovalo.
Dnes jsou cesty na Vůbci zarostlé, neužívané. Mladí mají jinou zábavu, ti starší pokud jdou na
procházku, volí jiný směr. Neutěšeným stavem lesa se začíná zabývat obecní zastupitelstvo.
- bylo by zajímavé připomenout si, co bylo před dvaceti lety. Tedy alespoň některé události z roku 1996:
• hostinskou živnost v sokolovně přebrala Zl. Holíková, která mimo jiné zavedla stravování a čepování
žateckého piva.
• o provoz vodního hospodářství se staral Mir. Husák, platilo se 5,-Kč za kubík vody
• obecní knihovnu vedla paní Hana Matějovská

• místní kino promítalo od dubna do prosince, jednotné vstupné bylo 16 Kč
• o pouti byl sál sokolovny prostřednictvím agentury (soud o vlastnictví sokolovny nebyl ještě ukončen)
pronajat organizací skinů. Pro veřejnost byl sál uzavřen. Všetaty se díky tomuto srazu skinů dostaly do
vysílání televize, kde byl ve večerních zprávách záběr sokolovny. Ani televize ale nebyla do sokolovny
vpuštěna
• proběhly volby do poslanecké sněmovny s ještě vysokou účastí voličů (87 %)
• občané se mohli zúčastnit zájezdu zahrádkářů do Průhonic nebo zájezdu do Litoměřic
• láhvové pivo prodávala i Mil. Závorová. Jednota byla zavřená, obchod provozovala Ilona Závorová
• drobnou autodopravu zajišťoval Fr. Krob
• Myslivecký ples a Sokolský ples byl hojně navštíven (300 návštěvníků)
• prostory sokolovny po ubytovně využívala firma Reval
• v provozu byla na podzim moštárna ovoce
- popisná čísla ve Všetatech, krátce z historie Všetat
V návaznosti na Zpravodaj 1/2016 seznamujeme občany s jednotlivými popisnými čísly v obci.
Jedná se o orientaci přistěhovalým a pro připomenutí rodákům a déle bydlícím.
č.p. 6
Vžitý název "U Knotů". Od roku 1762 jsou zde uvádění jako majitelé jména Elznicovi, Mladých, Hornofovi
a od roku 1912 Knotovi, v současné době opět Mladých. Roku 1868 majitel Antonín Mladý jako rychtář
spolurozhodl o zbourání místního kostela (ten po dobu 200 let neudržovaný by vyžadoval k opravě značný
peněžitý obnos, který obec neměla). Když roku 1889 č.p. 6 vyhořelo, byl prý to trest Boží. Poslední zde
hospodařící rolník Josef Knot předal hospodářství družstvu. Objekt vlastní v současné době Václav a Jana
Mladých.
č.p. 7
Vžitý název "U Starostů", "U Elzniců". Od roku 1763 se zde vystřídala jména Jirgl, Šturc, Russ, Elznic a
řada dalších jako nájemníci. František Jirgl, pražský profesor a přítel K. H. Borovského, byl účastníkem
revoluce roku 1848. Od roku 1942 (tehdejší majitel Emil Russ usmrcen v koncentračním táboře) zde bydlel a
od roku 1954 byl majitelem Antonín Elznic, dlouholetý starosta obce, v současné době dcera Květoslava
Gebhartová s rodinou.
č.p. 8
Vžitý název "U Kolských". Od roku 1787 Elznicovi (objektu se také říkalo "Zmeškálkovna") a od roku
1908 Anna (rozená Elznicová) a Václav Viktora, kteří roku 1946 předali dům dceři Františce, provdané
Kolské. Původní dům byl roku 2004 zbourán. Nově vystavěn z původní stodoly současným majitelem
Vladimírem Ševčíkem
č.p. 9
Vžitý název "U Černých" nebo "U Milády" (podle předposlední majitelky Milady Černé). Dřívější
majitelé Hornof, Hošek, Hamouz, Jakubka a další. Od roku 1952 Milada Černá a dědictvím syn František.
Současným majitelem je Miroslav Černý.
č.p. 10
Vžitý název "U Pertlů", je v těsném sousedství č.p. 10. Bydleli zde Truxa, Černohorský, Brabec a další.
Roku 1892 Ludvík Pertl, Antonín Pertl (krejčí). Roku 1964 koupila stavení sousedka Milada Černá a
zbourala jej. Na tomto místě syn Miroslav Černý vystavěl novou budovu, jíž bylo přiděleno popisné číslo 27.
Číslo popisné 10 bylo po zbourání původní budovy v roce 1965 přiděleno novostavbě Vladimíra Tlustého.
č.p. 11
Vžitý název "U Najbertů", je od roku 1791 vedeno jako statek Jana Najberta. Jiné jméno se až do smrti
posledního hospodáře Rudolfa Najberta nevyskytuje. V objektu začalo vyučování povolené školy ve
Všetatech roku 1891 a také cvičení založené TJ Sokol. Po smrti R. Najberta zdědila statek Milada Polívková,
která jej prodala Sládkovým. Současným majitelem je p. Krejčí.

č.p. 12
Vžitý název "U Loskotů". Od roku 1580 je první zápis o mlýnu, zde pracujícím. Postupem času se střídali
majitelé, několikrát mlýn vyhořel. Poslední jména Markup, Bárta, Max Egon Firstenberg (který roku 1903
mlynářskou činnost zrušil). Od roku 1926 objekt vlastnil Rudolf Hendrych, pak Chmelíkovi a současní
majitelé Loskotovi.
č.p. 13
Zde je od roku 1892 škola. Původně jako dvoutřídní (navštěvovalo ji až 110 žáků současně). Po roce 1945
klesl počet žáků na 50, později 30 a roku 1977 končilo vyučování s 9 žáky. Škola byla zrušena a po adaptaci
4.září 1978 opět otevřena jako mateřská školka.
č.p. 14
Vžitý název "U Polívků". Jako malý rodinný domek evidován od roku 1761, majitelé jménem Liška, Elznic,
Šíma, od roku1944 Josef a Antonie Polívková. Josef Polívka byl od roku 1945 stálým funkcionářem obecní
samosprávy. Budovu zdědila dcera Milena, provdaná Rybáčková. Syn Luděk Rybáček v současné době
realizuje mohutnou přestavbu.
č.p. 15
Vžitý název "U Malochů", statek původně Ludvíka Elznice, pak dcery Anny, provdané Malochové.
Posledním bydlícím hospodářem byl Josef Polák, který zde úspěšně hospodařil v době 2. světové války. Po
válce se odstěhoval na svoje původní působiště do V. Černoce. Statek po roce 1948 zabral státní statek,
později družstvo. V roce 1960 byla budova zbořena. Popisné číslo 15 bylo přiděleno z původní stodoly
přestavěnému domku p. Šindlera, později Albrechta. V současné době jej užívá D. Albrechtová se synem
Marcelem.
Pokračování příště.

KRÁSNÉ A POHODOVÉ SVÁTKY
VÁNOČNÍ A MNOHO ŠTĚSTÍ
V ROCE 2017

Zastupitelstvo obce Všetaty

