Zápis ze schůze Osadního výboru Všechrom

Zápis č. 5 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 3.4.2016
Přítomní: P. Soukup, M. Šťastný, L. Nedbalová, R. Pták, J. Procházka
Omluveni: ---Nepřítomni: N. Pfortnerová, K. Semerák

1.) Kontrola zápisů z minulých schůzí
- usnesení zastupitelstva obce o zřízení Osadního výboru Všechrom přijaté dne 7.12.2014
mělo být na základě nového usnesení zastupitelstva Z-16-01-06 ze dne 7.3.2016 dodatečně
zaneseno do zápisu Z-14-01 ze 7.11.2014 formou separátní přílohy, zápis je však dosud
v původní podobě, doplnění zápisu zaurguje písemně P. Soukup;
- požadavky na rozpočet obce 2015:
1. přepadové stavidlo bylo provedeno (provedl a náklady hradil P. Soukup)
2. starostou slíbené odvodnění příkopu u č.p. 2 nebylo dodnes provedeno
3. vodovod nebyl zahrnut ani do roku 2015 ani do roku 2016 (údajně je plánován na rok
2017)
4. chodník na pozemku 425/2 byl zahrnut do rozpočtu 2013, 2014 i 2015, ale dosud
nebyl proveden, údajně je s ním počítáno v letošním roce
5. dopravní značení viz. dále
6. odvodnění stezky bylo přislíbeno zahrnout do rozpočtu 2015 v případě uvolnění
financí z jiné akce, uvolněné finance ale byly nakonec použity na přístavbu MŠ, do
rozpočtu 2016 již nebylo zahrnuto
7. projekt ČOV a kanalizace nebyl zařazen do 2015 ani do 2016
8. oprava hřbitovní zdi byla zahrnuta do 2015, ale nebyla provedena, do 2016 již
zahrnuta není
Nesplněné požadavky na rozpočet (body 2, 3, 4, 6, 7 a 8) zaurguje u obce písemně M.
Šťastný, k bodu 2 bude vyzvána k podání žádosti na obec i majitelka přilehlé nemovitosti
(zajistí P. Soukup);
- nahlášené závady na VO byly opraveny, zkontroluje M. Šťastný;
- výzvy starosty k doložení povolení sjezdu z komunikace – i přes doložení kolaudačního
rozhodnutí stavby vč. sjezdu a podání informace o zákonnosti umístění dopravního značení na
osobní schůzce předsedy se starostou mu starosta dál posílá stejné výzvy, poslední výzva
(celkem šestá v této věci) je z 29.10.2015;
- přechody pro chodce – viz. další bod;
- zklidnění dopravy na návsi – starostou přislíbené umístění svislých DZ Pozor děti
(navržené místostarostou Ing. Hrdličkou) nebylo dodnes provedeno, na základě doporučení
PČR má být zpracována dopravní studie pro zklidnění dopravy pro celé Všechromy, zadání
studie bylo uloženo starostovi usnesením R-15-26-13 v říjnu 2015, dodnes nebylo splněno,
P. Soukup již podal podnět ke kontrole plnění usnesení kontrolnímu výboru (zatím bez
výsledku), P. Soukup podá písemnou urgenci obecnímu úřadu;
- nakládání se směsným odpadem – od minulé schůze již nebylo zjištěno ukládání
směsného odpadu do kontejnerů na tříděný odpad;
2.) Zveřejnění osobních informací na internetových stránkách osadního výboru
Na internetových stránkách Osadního výboru Všechrom www.vsechromy.cz byly
nedopatřením zveřejněny v podkladech pro zasedání zastupitelstva obce zaslané obecním
úřadem i osobní informace podléhající ochraně podle zákona o ochraně osobních údajů.
Správce stránek P. Soukup k tomu uvedl, že tyto osobní údaje byly obsaženy v příloze i
v návrhu zápisu zpracovaného obecním úřadem, který je po jeho schválení veřejně přístupným
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dokumentem, a proto nevěnoval zveřejnění těchto podkladů dostatečnou pozornost. Na základě
informace podané pracovníky OÚ na veřejném zasedání, že tyto údaje budou v zápisu následně
anonymizovány před jeho zveřejněním, přislíbil P. Soukup okamžité zjednání nápravy a ještě
týž den (po skončení zasedání ve 23:05) provedl anonymizaci všech předmětných dokumentů.
Dále k věci uvedl, že tato situace, kdy obecní úřad uvedl do zápisu osobní údaje podléhající
ochraně s tím, že je následně v zápisu anonymizuje, nastala poprvé v historii obce.
Osadní výbor proto ukládá správci internetových stránek Ing. Soukupovi důsledně dbát
zejm. na dodržování zákona o ochraně osobních údajů a i v případě případného porušení
zákona ze strany obce si počínat tak, aby webové stránky OV Všechrom byly vždy v souladu se
zákonem.
3.) Návrh k projednání zastupitelstvem obce
Věc: Výzva Osadního výboru Všechrom J. Šindelářovi
Důvodová zpráva: Na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném 7.3.2016 se starosta
obce Jiří Šindelář v rámci diskuse o obsahu internetových stránek OV nevhodně vyjádřil na
adresu Osadního výboru Všechrom a jeho spolupráci s obcí. V následné rozpravě veřejně hrubě
urazil předsedu OV Michala Šťastného. Vzhledem ke skutečnosti, že Osadní výbor Všechrom
se vždy angažoval pouze v prosazování veřejně prospěšných návrhů pro zkvalitnění života
v obci a veškerá spolupráce je naopak odmítána ze strany vedení obce v čele s p. Šindelářem,
vyzývá osadní výbor starostu J. Šindeláře, aby se na příštím zasedání předsedovi OV i jeho
členům veřejně omluvil za tyto nevhodné výroky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice bere na vědomí výzvu Osadního výboru
Všechrom J. Šindelářovi.
4.) Autobusová zastávka
Osadní výbor žádá obec o zajištění očištění čekárny na autobusové zastávce na návsi a
provedení nového nátěru (písemnou žádost podá P. Soukup).
5.) Odstranění kontejneru
Osadní výbor žádá obec o odstranění plechového kontejneru u č.p. 40 (u žumpy) vč.
betonových panelů před kontejnerem (písemnou žádost podá P. Soukup).
6.) Návrh k projednání zastupitelstvem obce
Věc: Box na tříděný odpad
Důvodová zpráva: V roce 2011 nechal obecní úřad na žádost osadního výboru vystavět
část přístřešku na kontejnery (box bez střechy) podle návrhu OV s kapacitou 4 kontejnery. Od
té doby nechal OÚ (bez projednání s OV) zvýšit počet kontejnerů na 7. Nové kontejnery jsou
postaveny vedle boxu a hyzdí tak vzhled návsi, o který obyvatelé Všechrom i MC Lodička již
léta pečují vlastními silami. OV projednal možnosti řešení situace a za nevhodnější řešení zvolil
výstavbu nového boxu s kapacitou 8 kontejnerů u hráze rybníka na návsi dle přiložených
grafických podkladů. Stávající box bude využit jako venkovní sezení (altán), pro tyto účely
bude upraven svépomocně a na náklady osadního výboru.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice ukládá starostovi zajistit výstavbu nového
boxu na kontejnery na tříděný odpad s kapacitou 8 kontejnerů dle návrhu Osadního výboru
Všechrom.
Zapsal: Ing. Pavel Soukup
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