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Informace o jednání zastupitelstva obce v roce 2020
V období leden až prosinec 2020 se zastupitelé obce sešli na 8 veřejných zasedání, z toho jedno se
konalo na základě Usnesení Vlády ČR č. 122/2020 prostřednictvím vzdáleného přístupu přes aplikaci
Skype a WhatsApp. Všechna jednání byla usnášeníschopná.
Na veřejném zasedání dne 12.2.2020 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
- hospodaření obce za období prosinec 2019 – příjmy 5.909.615,81,-Kč a výdaje 3.829.218,57,-Kč.
- byl projednán záměr obce směnit část pozemku parc. č. 139/2 v k.ú. Všetaty (bývalá skládka) s
Farmářským statkem Všetaty s.r.o,
- byla schválena změna hranic katastru Obce Všetaty s Městysem Pavlíkov v rámci pozemkových
úprav,
- byl projednán záměr opravy místní komunikace v nové zástavbě na p.č. 124/13,
- byl projednán záměr rekonstrukce výukové a herní místnosti v prostorách MŠ. Je možné podat
žádost o dotaci prostřednictvím Místní akční skupiny Rakovnicko,
- bylo projednáno stanovení ceny obecního majetku určeného k prodeji. Bude vždy zpracován
znalecký posudek,
- bylo schváleno zveřejnění záměru pronajmutí části pozemku p.č. 92/1 o výměře 1000 m2.
Na veřejném zasedání dne 31.3.2020 bylo projednáno a schváleno:
- (zasedání se konalo v době nouzového stavu, který byl vyhlášen Vládou ČR. Z uvedeného důvodu se
zasedání zastupitelstva konalo prostřednictvím vzdáleného přístupu přes aplikaci Skype a
WhatsApp),
- jediným bodem programu bylo schválení prodloužení platnosti rozpočtového provizoria po dobu
trvání nouzového stavu,
Na veřejném zasedání dne 16.4.2020 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
- rozpočet na rok 2020 byl schválen jako schodkový. Příjmy rozpočtu ve výši 6.102.000,-Kč. Výdaje
jsou ve výši 8.914.000,-Kč. Rozdíl ve výši 3.262.000,-Kč bude uhrazen z rezerv z minulých let,
- žádost o dotaci Středočeský kraj na „Rekonstrukci oplocení a podezdívky před obecním úřadem“,
celková cena díla je dle rozpočtu 198.279,90,-Kč bez DPH. Bylo postupováno dle obecní vyhlášky
o zadávání zakázek malého rozsahu,
- byl schválen pronájem části obecního pozemku parc. č. 92/1 o výměře 1000m2. K záměru se přihlásil
jediný zájemce a cena byla stanovena na 1.500,-Kč za rok.
Na veřejném zasedání dne 14.5.2020 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
- hospodaření obce od počátku roku 2020 – příjmy 1.612.980,41,-Kč a výdaje 920.785,98,-Kč,
- projednání zápisu hodnotící komise ve věci výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce „Renovace tříd mateřské školy“ a rozhodnutí o nejlepší nabídce, zastupitelstvo
schválilo v souladu se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu finanční nabídku fa. Stavební
podnik s.r.o. ve výši 601.225,-Kč bez DPH.
Na veřejném zasedání dne 29.6.2020 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 se závěrem přezkoumání – bez závad,
- závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad,
- účetní závěrka obce za rok 2019 bez výhrad,
- účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Všetaty za rok 2019 bez výhrad,
- směnnou smlouvu mezi Farmářským statkem Všetaty a Obcí Všetaty,
- projednání zápisu hodnotící komise ve věci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce „Oprava místní komunikace“, zastupitelstvo schválilo nabídku fa. Froněk, s.r.o. ve
výši 614.192,80,-Kč bez DPH,
- projednalo a schválilo Strategický rozvojový plán obce Všetaty na období 2020 - 2030.
Na veřejném zasedání dne 9.9.2020 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
- dodatek ke smlouvě „Renovace tříd mateřské školy“, jedná se o více práce, které jsou ve výši
42.012,37,-Kč,
- přidělení dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 155.369,-Kč na projekt „Rekonstrukce
oplocení před budovou OÚ Všetaty“,

-

přidělení dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 157.631,-Kč na projekt „Oprava střešního
pláště na Sokolovně“.

Na veřejném zasedání dne 26.11.2020 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
- hospodaření obce od počátku roku 2020 – příjmy k 31.10.2020 činily 4.385.733,49,-Kč a výdaje
4.232.457,91,-Kč,
- záměr prodeje části pozemku parc. č. 452/2, nově označované geometrickým plánem jako pozemek
st. 247 o výměře 18m2 a pozemek parc. č. 452/5 o výměře 172m2,
- postup při inventarizaci obecního majetku v roce 2020,
- informace z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, výsledek přezkoumání - nebyly
zjištěny chyby a nedostatky,
- zajištění zimní údržby místních komunikací,
- uzavření smlouvy o prodeji reklamní plochy na sociální vůz, který bude předán Domovu Kolešovice
ve výši 5.000,-Kč bez DPH, na vozidle bude vyobrazen název obce, znak a www stránky.
Na veřejném zasedání dne 16.12.2020 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
- hospodaření obce od počátku roku 2020 – příjmy k 30.11.2020 činily 5.460,978,82,-Kč a výdaje
4.961,021,93,-Kč,
- byl projednán dodatek č. 14 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství,
- bylo projednáno rozpočtové provizorium na rok 2021, limit čerpání výdajů v období leden až březen
2021 je stanoven výši 3/12 z výše výdajů v roce 2020 (bez dotací a prostředků z rezerv), konkrétně
1.136,058,73,-Kč,
- bylo schváleno zvýšení poplatku za vodu na 25,-Kč za 1m3, důvodem zvýšení je zvýšené náklady na
opravy, za rok 2020 to bylo 300.054,16,-Kč a od občanů bylo vybráno 151.401,00,-Kč, což je
polovička nákladů. Obec má zpracované stavební povolení na rekonstrukci, ale bez dotace se záměr
komplexní rekonstrukce celého vodovodního řádu nepodaří realizovat. V současné době se obec
rozhodla řešit situaci postupnou výměnou řádů dle stavebního povolení, které jsou nejvíce
poruchové, a to ve vlastní režii. Obec je též povinna postupně tvořit finanční rezervy pro následnou
údržbu a rozvoj infrastruktury vodovodu.
- Byla schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o poplatku za komunální odpad, ve které jsou
stanoveny ceny svozu na rok 2021 následovně:
40 x ročně
2.260 ,-Kč
26 x ročně
1.700,-Kč
12 x ročně
1.050,-Kč
Jednorázový svoz
100,-Kč
Pytel jednorázový
75,-Kč.
Jako starosta obce přeji všem zastupitelům, organizacím, spolupracovníkům a občanům obce hlavně v dnešní
době epidemiologické situace v ČR hodně zdraví, krásné Vánoce a vše nejlepší v roce 2021.
František Závora

Informace o změně svozu odpadů na přelomu roku
Firma Marius Pedersen a.s. informuje touto cestou o způsobu provedení svozů na přelomu roku a po Novém
roce:
Přelom roku (liché týdny) – letošní přelom roku vyšel dle kalendáře na dva liché týdny za sebou (53. týden
roku 2020 a 1. týden roku 2021). Toto bude mít vliv hlavně na čtrnáctidenní vývozy, které se provádějí a jsou
léta nastaveny na lichý nebo na sudý týden. Toto nastavení není vhodné z důvodu zachování tras měnit. Níže
je popsán způsob, jakým vzniklou situaci budeme řešit:
Svozy 1x za 14 dní prováděné v lichém týdnu:
- bude proveden standardní svoz v 53. týdnu roku 2020
- následující týden, tj. 1. týden roku 2021 bude svoz opět proveden
- popelnice, které nebudou připraveny 1. týden k odvozu, vyvezeme (z důvodu zachování lichých
týdnů) až ve 3. týdnu s tím, že v případě potřeby vyvezeme občanům i pytel s odpadem, který bude
ve 3. týdnu umístěn vedle popelnice

Svozy 1x za 14 dní prováděné v sudém týdnu:
- poslední svoz v roce 2020 bude proveden v 52. týdnu
- první svoz v roce 2021 bude proveden v 2. týdnu
- mezi těmito svozy vznikne časová mezera 21 dnů, kterou budeme kompenzovat rovněž vývozem
pytlů, které občané umístí ke své popelnici ve 2. týdnu
Výše uvedené se týká komunálního i separovaného odpadu. Svozy týdenní a měsíční nebudou nijak dotčeny.
Budou se svážet ve standardním svozovém dni.

Informace k nakládání s odpady
Obec Všetaty považuje za nutné upozornit občany na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, kde v § 12 je mimo
jiné uvedeno, že každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich (včetně odpadu stavebního) pouze
způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního
prostředí. Dále upozorňujeme na § 69 téhož zákona, kde je mimo jiné uvedeno, že fyzická osoba se dopustí
přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa, kdy za takový
přestupek lze uložit pokutu do 50.000,-Kč. Obec Všetaty bude uvedené problematice v následujícím období
věnovat zvýšenou pozornost, a to včetně monitorování možných problémových míst.
Tolik řeč zákona, hlavně chceme všechny občany poprosit, aby nakládali s odpady tak, jak se má a
neznečišťovali katastr obce. Všem, kteří se tímto řídí, moc děkujeme. Platí jediné pro nás všechny: „Jaké
prostředí si uděláme, takové budeme mít“.
(zpracoval: Petr Herink)

Mateřská škola Všetaty
V loňském školním roce navštěvovalo mateřskou školu 25 dětí (tj. maximální počet dětí). Letošní školní rok
navštěvuje MŠ 22 dětí. Pedagogickou činnost zajišťují učitelky Linda Gebhartová, Eva Markupová Sadová a
Ivana Pudilová. Zdravou a pestrou stravu dětí zajišťuje již několik let Olga Hendrychová. Na základě
vypsaného dotačního programu probíhala od června v mateřské škole rozsáhlá rekonstrukce tříd, která obec
prozatím vyšla na částku přes 700 000Kč. 80% z celkové částky by mělo být uhrazeno z přislíbeného
dotačního programu. Z důvodu protikoronových opatřeních nebylo možné plnit naplánované školní aktivity,
do kterých patřil i tradiční adventní jarmark s vystoupením dětí u vánočního stromečku. I přesto se nakonec
školka rozhodla uspořádat malý adventní prodej před školkou, kde si lidé mohli koupit výrobky dětí a
zručných místních tvůrců. Akce měla nečekaný úspěch, sešlo se zde mnoho místních i přespolních, kteří
svou návštěvou podpořili mateřskou školu. Chtěla bych jim touto cestou velmi poděkovat jednak za
zakoupení výrobků a taktéž za milá slova, která potěší nejvíc a motivují nás.

Do roku 2021 Vám všem přejeme, co se špatně balí, to jest klid, pohodu a hlavně ZDRAVÍ
Linda Gebhartová, ředitelka MŠ

Víte, že …
… popisná čísla ve Všetatech, krátce z historie Všetat
V návaznosti na předchozí Zpravodaje se stručným popisem domů Všetat dle popisných čísel pokračujeme
stručným popisem jednotlivých objektů.
č.p. 41
Vžitý název " U Albrechtů"
Současné stavení je východní částí objektu z roku 1868. Západní část je přestavěna z původní stodoly na
samostatný domek č.p. 15. Od roku 1901 v původním č.p. 41 bydlel A. Albrecht s matkou B. Hamouzovou a
od roku 1941 její syn Stanislav Albrecht. Po jeho synovi Josefovi zde v současné době bydlí Pavel Albrecht s
rodinou, který je také majitelem. V č.p. 15 bydlí Marcel Albrecht.
č.p. 42
Vžitý název " U Markupů "
Chaloupka z roku 1800 s drobnými úpravami v původním stavu do letošního jara. Bydleli zde stále
Markupovi, v posledních letech byl majitelem Milan Vodička (do roku 2017). V současné době je objekt v
likvidaci a staví zde G. Kapounová s manželem nový rodinný domek.
č.p. 43
Vžitý název "U Černohorských ", "U Holíků"
Budova postavená v letech 1805 J. Elznicem, od roku 1872 zde bydlí rodiny Černohorských, posledním byl
Josef Černohorský, řezník. Jeho dcera Vlasta se provdala jako Holíkovà a dům zdědil syn Josef, jehož bývalá
manželka jej prodala. V současné době zde bydlí David Karlovec s rodinou. Budova je vedena pod
evidenčním číslem 019.
č.p. 44
Vžitý název "U Závorů"
Původně číslo 44 měla hájovna v Čepinách. Protože byla postavena na pozemku, patřícím do katastru Velké
Bukové, dostala č.p. 63 z této obce a číslo popisné 44 bylo vráceno do Všetat. Po vzniku Československé
republiky a rozdělení knížecích pozemků na stavební parcely, začal v obci stavební rozvoj. Takřka všechny
domy nad silnicí byly postaveny po této pozemkové reformě. Jedním z prvních byl právě domek, postavený
Č. Klímou a jemu přiděleno č.p. 44. Od roku 1951 zde bydlí rodiny F. Závory, majitelem je současný
starosta F. Závora.
č.p. 45
Vžitý název "U Herinků"
Budova postavená začátkem roku 1800 pravděpodobně mistrem zednickým Štěchem. Od roku 1843 zde
bydlí Herinkovi. Od roku 1936 Ludvík Herink, jehož bratry byli Josef z č.p. 100 a Ladislav z č.p. 95, všichni
známí muzikanti. Posledním zde trvale bydlícím byl Miroslav Herink, který zemřel r.2017. Současným
majitelem je Martin Herink.
č.p. 46
Vžitý název "U Kapounů"
Bydleli zde Hornofovi, Josef Kalík a od roku 1934 Josef Kapoun s rodinou. Původní dřevěné stavení bylo
postupně upravováno na zděné, od roku 1961 západní část budovy ( mlátek ), blíže k cestě, přestavěna na
obytnou.V současné době zde bydlí Josef Kapoun s rodinou.
č.p. 47
Vžitý název "U Srpů"
Od roku 1826 zde bydleli rodiny J. Dlouhého, V. Petrboka, J. Varyše, od roku 1923 Josef Srp a Marie,
rozená Šnoblová. Původní dřevěné stavení bylo postupně několikrát přestavováno, naposled z původní
stodoly a chléva vybudovány obytné prostory, východní dřevěná část zbourána Zd. Srpem a J. Kordačem. V
současné době zde bydlí Danuše Srpová.

č.p. 48
Vžitý název "U Šímů"
Od roku 1820 zde bydleli Štrosovi, Zaspalovi, Russovi, Matějovských. Od roku 1887 Dominik Šíma, od
roku 1905 syn Prokop Šíma, zedník, podílející se na výstavbě sokolovny. Od roku 1933 jeho syn Josef Šíma,
který rozšířil stavení o chléva a stodolu a přikoupil další pole. Objekt zdědil František Šíma, pak jeho dcera
Jitka Habrcetlová, která jej prodala Pavlu Mendelovi.
č.p. 49
Vžitý název "U Vašků", "U Rédlů"
Dům byl postaven roku 1900 F. Motlem, který v něm zřídil obchod. Po dvou letech z důvodu zadlužení jej
prodal Leopoldu Urbachovi. Ten jej předal synovi Karlu Urbachovi, který s manželkou a dvěma syny v roce
1942 podle Hitlerova plánu vyhubení źidů zemřel v koncentračním táboře. Obchod pronajala Budoucnost
Rakovník. Roku 1953 objekt koupila od dědiců Urbacha Marie Vašková, jejíž dcera Vlastimíra s rodinou zde
bydlí. Roku 1966 zde byla prodejna zrušena a přestěhována do současné budovy COOP.V roku 1972 byl
dům přestavěn do současné podoby.
č.p. 50
Vžitý název "U Markupů"
Od roku 1843 zde bydleli Krobovi, od roku 1860 Markupovi (Václav, Ludvík). Od roku 1927 Václav
Markup objekt několikrát vhodně přestavěl. Jako horník, malorolník též sadařil. Jeho zeť Antonín Zýka měl
v části původní stodoly truhlárnu. Současným majitelem je Stanislav Markup, který zde bydlí s rodinou.
Pokračování příště.
(zpracoval: p. Otta Rédl)

… byl ve Všetatech kostelík
Všetaty spadaly, stejně jako Pavlíkov, Lubná, Skřivaň, Tytry, Hvozd a Senec, pod farnost ve Velkém
Újezdě (dnešní Panoší Újezd) a ta pod křivoklátský vikariát. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie dodnes
stojí nad Panoším Újezdem. Má starý, středověký původ. Do dnešní podoby byl přestavěn v roce 1718.
Býval prý obklopen lesem.
Všetaty měly od roku 1667 také svůj vlastní kostelík. Byl postaven z iniciativy paní na všetatské
tvrzi Aleny Lidmily Renšperkové, která si v něm přála být i pohřbena. Zasvěcen byl sv. Václavu a od roku
1739 i sv. Janu Nepomuckému, světci, který se v barokní době těšil veliké oblibě. Farář z Újezda v něm měl
sloužit mši každou třetí neděli. Zajímavé je, že za to dostával pět sudů a tři věrtele piva ročně.
Kostelík stával na malebném místě, v malém mělkém údolíčku nad cihelním domkem při dnešní
silnici do Panošího Újezda. Na stoupajícím pozadí mu dělal kulisu lesík, remíz tehdy mnohem rozsáhlejší.
Kostelíček byl obklopen topoly a údajně se pěkně od zalesněného pozadí odrážel. Podoba toho místa je dnes
bohužel jiná. Kvůli pohodlnější orbě bylo údolí zavezeno a vyrovnáno. Popis kostelíka z roku 1804 uvádí, že
se nachází asi 200 kroků od zámku. Připomíná, že je spodní část kamenná, horní ze dřeva, a že je šindelovou
střechou zakrytý. Byly v něm tři oltáře, kazatelna, kůr s varhany a dva zvony. Už tehdy byl ve špatném stavu.
Roku 1864 byl na základě rozhodnutí tehdejších konšelů zbourán s tím, že až se stav obecní
pokladny alespoň trochu zlepší, bude postaven nový. Kostelní obnos 3000 zlatých byl uložen, ale ke stavbě
už nedošlo. Zvony byly dány do Újezda a za války pak použity jako materiál na výrobu zbraní. Varhany se
staly součástí kostela ve Hvozdě, ale také se nedochovaly. Mše se pak sloužily v pavlíkovském kostele sv.
Kateřiny. Na paměť kostelíka byla zde, na vysoké mezi nad silnicí, postavená malá kaplička zasvěcená sv.
Janu Nepomuckému a jeho sochou ozdobená. Na den sv. Jana Nepomuckého, podle církevního kalendáře 16.
5., se ve Všetatech držela pouť. I kaplička ale vzala za své, byla zbořena 13. 7. 1931.
(zpracovala: Dagmar Herinková)

Aplikace „V OBRAZE“
Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z naší obce ve vašem
mobilním telefonu, nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE.

ZASTUPITELSTVO OBCE VŠETATY PŘEJE VŠEM OBČANŮM
POHODOVÝ ČAS VÁNOČNÍ A ŠŤASTNÝ ROK 2021

