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Informace o jednání zastupitelstva obce v roce 2021
V období leden až prosinec 2021 se zastupitelé obce sešli na 7 veřejných zasedání. Všechna
jednání byla usnášeníschopná.
Na veřejném zasedání dne 16.2.2021 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
- Hospodaření obce za období prosinec 2020 – příjmy 6.040.922,98,- Kč a výdaje
5.277.623,15,-Kč.
- Byla projednána zpráva inventarizační komise o majetku obce k 31.12.2020 a byl projednán
návrh komise na vyřazení majetku v celkové výši 6.892,12,-Kč.
- Byl projednán a schválen dodatek č. 16 ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci
knihovních fondů pro Obecní knihovnu a platba na nákup knižních fondů ve výši 4.000,-Kč.
- Byl schválen převod hospodářského výsledku MŠ Všetaty za rok 2020 ve výši 20.784,58 Kč
do fondu rezerv MŠ.
Na veřejném zasedání dne 30.3.2021 bylo projednáno a schváleno:
- Hospodaření obce od počátku roku 2021 – příjmy 877.798,08 Kč a výdaje 252.082,53,-Kč.
- Byl projednán a schválen schodkový rozpočet obce - příjmy ve výši 7.390.813.-Kč, výdaje
ve výši 10.470.000,-Kč. Rozdíl ve výši 3.079.187,- Kč bude uhrazen z rezerv minulých let.
- Byl schválen střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022-2023.
- Bylo schváleno podání žádosti o dotaci na Projekt II. Etapy rekonstrukce MŠ Všetaty.
- Bylo schváleno prodloužení období, kdy nebude ze strany nájemce restaurace požadováno
uhrazení nájemného. Důvodem je pandemická situace a uzavření provozovny.
Na veřejném zasedání dne 19.5.2021 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
- Hospodaření obce za měsíc duben – příjmy 2.052.541,52,-Kč a výdaje 780.313,89,-Kč.
- Byl projednán zápis hodnotící komise ve věci výběrového řízení k veřejné zakázce malého
rozsahu na stavební práce II. etapa renovace MŠ. Zastupitelstvo schválilo nejvýhodnější
nabídku fa. Stavební podnik s.r.o. Rakovník ve výši 1.884.861,66,-Kč bez DPH.
- Byly ukončeny a projednány nové pachtovní smlouvy. Důvodem byla provedená revize
katastru nemovitosti, kterou provedl Katastrální úřad Rakovník.
- Starosta informoval o částečném prořezání dřevin v prostoru obecního lesa. Na této akci se
podíleli členové SDH Všetaty.
Na veřejném zasedání dne 29.6.2021 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
- Hospodaření obce za měsíc květen - příjmy 2.386.399,85,-Kč a výdaje 1.096.577,37,-Kč.
- Starosta obce předložil zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020,
kterou provedl Krajský úřad Středočeského kraje s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
- Byl projednán a schválen závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad.
- Byla projednána a schválena účetní závěrka obce za rok 2020.
- Byla projednána a schválena účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ za rok 2020.
Na veřejném zasedání dne 22.9.2021 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
- Hospodaření obce za měsíc červenec a srpen – příjmy 4.176.336,71,-Kč a výdaje
2.551.874,84,-Kč
- Starosta zastupitele seznámil se záměrem rekonstrukce obecního rozhlasu, je zde možnost
získat dotaci z programu OPŽP. Záměr je v souladu se Strategickým plánem rozvoje obce.
- Byl projednán stav prací na rekonstrukci II etapy MŠ.
- Byly projednány finanční nabídky na zpevnění plochy pro stání vozidel ve dvoře OÚ a
vjezdu do dvora
- Byla projednána finanční nabídka na osazení panelů pro obecní kontejner.

-

Byl projednán návrh darovací smlouvy ze strany Magistrátu hl. m. Prahy. Předmětem daru
je majáková rampa s výstražnými světly pro hasičské vozidlo.
Byla projednána problematika obecního lesa, který je napaden kůrovcem. Zprávu předložil
pověřený hospodář obecního lesa. Zastupitelstvo schválilo doporučení vykácení smrků na
celé ploše a provést výsadbu nového porostu.

Na veřejném zasedání dne 10.11.2021 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
- Hospodaření obce za měsíc říjen – příjmy 5.121.832,06,-Kč a výdaje 4.316.137,93,-Kč
- Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2 ve výši 1.770.000,-Kč
- Byl schválen postup při inventarizaci obecního majetku za rok 2021.
- Byla ukončena akce“ Renovace MŠ II etapa“ konečnou fakturou ve výši 781.348,-Kč.
- Zastupitelé se seznámili s návrhem Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství a s Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci.
- Starosta seznámil zastupitele s dílčí kontrolou hospodaření obce od počátku roku, kterou
provedl Krajský úřad Středočeského kraje s výsledkem bez závad.
Na veřejném zasedání dne 15.12.2021 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
- Hospodaření obce za měsíc listopad – příjmy 5. 572.531,20,-Kč a výdaje 5.309.358,64 Kč.
- Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3 ve výši 10.000,-Kč na dopravní obslužnost a
rozpočtové opatření č. 4 vyúčtování voleb ve výši 17.173,-Kč.
- Bylo schváleno rozpočtové provizorium na rok 2022. Provizorium je sestavené na 3 měsíce
- leden únor a březen 2022. Limit čerpání výdajů na období leden až březen 2022 je
stanoven ve výši 3/12 z výše výdajů v roce 2021, konkrétně 1.245.082,80 Kč.
- Byla projednána Obecně závazná vyhláška obce Všetaty č. 1/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.
- Byla projednána Obecně závazná vyhláška obce Všetaty č. 2/2021 o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
- Byl schválen dodatek č. 16 ke smlouvě o zajištění odpadového hospodářství ze dne
5.12.2006 se svozovou firmou Marius Pedersen a.s.
- Byla schválena dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby ze dne 5.12.2006.
- Byla projednána dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na
rekonstrukci MŠ Všetaty.
Jako starosta obce přeji všem zastupitelům, organizacím, spolupracovníkům a občanům obce
hlavně v dnešní době epidemiologické situace v ČR hodně zdraví a vše nejlepší v roce 2022.
František Závora

Informace k nakládání s odpady
Obec Všetaty tímto informuje občany o platnosti nového zákona o odpadech (zák. č.
541/2020 Sb.). Na základě tohoto zákona a dále na základě zákona o místních poplatcích (zák. č.
565/1990 Sb.) vydala Obec Všetaty dvě obecní vyhlášky k odpadovému hospodářství. Jedná se o :
- Obecně závaznou vyhlášku obce Všetaty č. 1/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství
- Obecně závaznou vyhlášku obce Všetaty č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci.
Obecně závazná vyhláška obce Všetaty č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci zavádí poplatek, jehož základem je kapacita (objem)

popelnice u každé nemovitosti. Konkrétně obec stanovila vyhláškou sazbu poplatku 0,70,-Kč za litr.
Standardní popelnice užívaná v obci má objem 120 litrů. Jeden vývoz popelnice tedy vyjde na 84,Kč (120 x 0,70 = 84). Občan si nadále může zvolit četnost vývozů – 1x za měsíc, 1x za 14 dní, nebo
vývoz kombinovaný, který je v zimním období každý týden a v letním období 1x za 14 dní. Dle
četnosti vývozu je potom počítán celkový objem a výše ročního poplatku následovně:
Četnost svozů za rok
12 (1x za měsíc)
26 (1x za 14 dní)
41 (kombinovaný vývoz)

Objem nádoby (l)
120
120
120

Výše poplatku (Kč)
12 x 84 = 1008,-Kč
26 x 84 = 2184,-Kč
41 x 84 = 3444,-Kč

Jednorázová známka bude v hodnotě 84,-Kč.
Každý občan tedy za litr objemu popelnice zaplatí stejnou cenu.
Nově je podle zákona stanoven minimální základ dílčího poplatku, který činí 40 l.
Konkrétně to znamená, že každý vlastník nemovitosti (dům, byt, chalupa, rekreační objekt)
v obci bude povinen uhradit minimální poplatek za odkládání komunálního odpadu, a to ve
výši odpovídající stanovenému základu 40 litrů za měsíc, kdy tedy 40 x 12 = 480 litrů za rok, tento
objem vynásobený sazbou poplatku 0,70,-Kč za litr činí celkový roční minimální poplatek ve výši
336,-Kč, což odpovídá 4 jednorázovým známkám.
Každý vlastník nemovitosti (nebo jím pověřená osoba) do 31. ledna 2022 navštíví obecní
úřad a nahlásí vybranou četnost svozů a za poplatek obdrží standardní nalepovací známku na
popelnici, případně si zaplatí a vyzvedne minimálně 4ks jednorázových známek, čímž splní
povinnost minimálního poplatku. Sazba poplatku byla stanovena v zákonem povoleném limitu,
s přihlédnutím k potřebám občanů a samozřejmě k povinnosti obce jako řádného hospodáře.

Víte, že …
V našem popisu historie a okolí Všetat jsme se zabývali východním okolím Všetat
(Vůbcem). Na opačné západní straně Všetat, směrem k Pavlíkovu, je za bývalým lomem a skládkou
lesní remízek. Dřívější majitelé (naposled Mil. Kačer starší) zde vysázeli a udržovali široký
sortiment listnatých a jehličnatých stromů. Některé z nich přežily dodnes. Z jehličnanů zde byl
smrk, modřín, různé druhy borovic a jedlí. Z listnatých stromů různých růstových tvarů, velikostí,
zabarvení listů to byl javor (klen, mléč, babyka, jasanolistý, červený), jasan (stříbrný i ztepilý),
jírovec, platan, buk, topol, dub, akát, bříza, vrby, lípy, jilm, olše, habr, jeřáb, arálie, ale i střemcha,
ořechy, hloh, škumpa, katalpa, líska, jinan. Mnohé ještě, zejména ve spodní části u potoka, jsou k
poznání. Spodní částí remízu vedla udržovaná pěšina, která končila u rybníka (dnes vypuštěného,
pod cestou na hrázi současné závlahy). Na břehu tohoto rybníka pod mohutnými duby byly lavičky.
Ještě koncem čtyřicátých let minulého století do remízu chodila místní škola na poznávací
vycházky. V remízu byla chována v hojném počtu zvěř - zajíci a bažanti, kachny.
Pod už neexistujícím rybníkem (tzv. Remízským) byl v lukách pod remízem rovněž už
neexistující rybník (tzv. Pustý). Zbytky hráze jsou zachovány jak na straně u remízu, tak u skupiny
dubů na druhé straně u cesty pod bývalými chmelnicemi. Stále vlhká a zamokřená luka kolem
protékajícího potoka nejsou hospodářsky využívána, jen částečně v horní části obdělávána. V
současné době budování různých nádrží a rybníků, zadržujících vodu, by nebylo příliš nákladné
Pustý rybník obnovit. Už roku 1580 bylo ve Všetatech 5 rybníků: Remízský, Pustý, Cihelní,
Prostřední, Spodní. Z Remízského rybníka byla dřevěným potrubím v zemi zabudovaným vedena
samospádem voda do statku k napájení dobytka a dál do lihovaru k jeho provozu. V šedesátých

letech minulého století byla z lihovaru čerpána voda do kravína a pak na kluziště u sokolovny.
Budova u dubu u zadního rybníka obsahovala čerpadla pro čištění potrubí.
V hořejší části remízu u polí zhruba nad současným seníkem stála sušárna ovoce. Takřka
každý sedlák měl v polích aleje švestek, jablek, hrušek - většinou podle cesty. K tomu také sušárnu
ovoce, většinou mimo objekt statku, na kraji vesnice. Knížecí sušárna byla v remízu. Po zemědělské
reformě a parcelaci zdejšího velkostatku užívali sušárnu občané Všetat. Většinou se několik
drobných pěstitelů spojilo a využívalo kapacitu sušárny. To bylo dobrodružstvím pro kluky, když
mohli s tátou přespat na sušárně a poslouchat zkušenosti a často i vymyšlené příhody dospělých.
Takový provoz se stal někdy začátkem padesátých let ale sušárně osudným - zřejmě přetopením
sušárna i se švestkami vyhořela a bylo co dělat, aby nechytil les. Václav Markup přišel o několik
metráků švestek, které měl připraveny na prodej.
Na poli před remízem od transformátoru až před lihovar měl velkostatek vysázeny aleje
třešní, višní, jablek, hrušek a švestek. Od silnice až k remízu byly aleje stejného druhu. Koncem
roku 1948 zkonfiskoval statek stát a tuto vlastně zahradu či sad tehdy existující Jednotný svaz
českých zemědělců rozparceloval až několika desítkám zájemců. Ale roku 1951 převzalo celý
statek ustavené Jednotné zemědělské družstvo Všetaty. Z důvodu hospodaření na větších celcích
družstvo během několika let všechny stromy vytrhalo. V místech přibližně pod současným seníkem
postavilo dřevěnou drůbežárnu, kde byla ošetřovatelkou manželka předsedy JZD O. Samková. Po
několika letech byla i tato drůbežárna zlikvidována jako nerentabilní.
Kromě tohoto remízu je ještě v polích směrem k tyterské křižovatce "Malý remíz". Rovněž
neudržovaný soubor vysokých listnatých stromů. Vedla k němu od vsi třešňová alej, jejíž část s
náletem různých stromů a křovin je ještě zachována. Podle této třešňové aleje byla pěšina pro
koňskou vyjížďku do remízu a do polí.

PF 2022
ZASTUPITELSTVO OBCE VŠETATY PŘEJE VŠEM OBČANŮM
ŠŤASTNÝ ROK 2022

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.

