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Zasedání zastupitelstva dne 24. 5. 2018
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary
Přítomni: Čapková Dohnalová Marika DiS, Ing. Černý Pavel, Ing. Derner Michal, Došel Jaroslav, Ing. Fof
Vladimír, Ing. Jásenský Radek, MUDr. Kovalský Michal, Macháček Josef, Novák Stanislav, Ing. Pleschinger
Petr, Ing. Šandera Pavel, JUDr. Zlatohlávková Zuzana.
Omluveni: Rezková Ladislava, Dvořák Radovan, MVDr. Novák Michal
Osadní výbory: Jiří Novák (OV Rosnice), Josef Štefanka (OV Lípa)
Zahájeno: 19:00 hod.
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 16. 5. 2018, tj. s
požadovaným předstihem alespoň 7 dní. Přítomno je 11 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné. Po určení zapisovatele proběhne volba návrhové
komise a schválení programu. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis
z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
Přítomné zastupitele, členy výborů, i ostatní občany vítám a přeji nám všem moudré rozhodování.

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
•

Jako zapisovatelka určena pí. Andrea Netušilová.

•

Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Šandera Pavel, MUDr. Kovalský Michal

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 63/2018: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24. 5. 2018 návrhovou
komisi ve složení Ing. Šandera Pavel, MUDr. Kovalský Michal
Hlasování o usnesení č. 63/2018: pro 9, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
1. Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Čapková Dohnalová Marika DiS, Došel Jaroslav
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 64/2018: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24. 5. 2018 jako
ověřovatele zápisu Čapková Dohnalová Marika DiS, Došel Jaroslav
Hlasování o usnesení č. 64/2018: pro 9, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 19. 4. 2018.
Bez námitek k minulému zápisu.

2. Schválení programu
Návrh programu
1.
Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2.
Schválení programu
3.
Připomínky občanů
4.
Kontrola usnesení
5.
ČOV a kanalizace
6.
ZŠ a MŠ Všestary
• nástavba a přístavba budovy 2. stupně
• knihovna – výběr zhotovitele
• školská rada
• Sociálky + šatna u tělocvičny ZŠ
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Informace o průběhu a přípravě dalších akcí
• Park Všestarka
• HZ Lípa – výměna oken
• Garáž HZ Rosnice
• zastávka Rosnice
• a další (POV, sociální byty, oprava hřbitovní zdi)
Pozemky – směna pozemků, věcná břemena
Závěrečný účet obce
Změna ÚP č. 1 – průběh pořízení
D11 – zahájení stavebního řízení
Prominutí nájmu
Schválení daru
Žádosti o dotace, program Všestarské spolky
Informace z rady obce
Mikroregion OPZ 1866 – delegace zástupců na valnou hromadu
Úhrada faktur
Závěr

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 65/2018: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 24. 5. 2018
Hlasování o usnesení č. 65/2018: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
V 19:10 hodin se dostavil Stanislav Novák.

3. Připomínky občanů
• připomínka ke zpravodaji
Paní Rezková (omluvila se z účasti na zasedání zastupitelstva a požádala o přednesení její připomínky ke
zpravodaji) – poslední zpravodaj, který byl ve Všestarech roznášen kolem 15.dubna, jsme dostali domů do
schránky až 12. května. Zprávy jsou pak naprosto neaktuální, pozvánky většinou už po termínu, zápis do
školky byl už také pryč.
Ing. Derner: otázka zrušení místního zpravodaje byla 15.2.2018 odložena z důvodu neúčasti předsedkyně
kulturního výboru paní Čapkové Dohnalové. Ve 25. čísle místního zpravodaje z ledna 2018 se uvádí že
uzávěrka do příštího čísla je 11.6.2018, což by bylo opět zcela v souběhu s uzávěrkou zpravodaje
mikroregionu.
Ing. Derner – nemá smysl, aby oba zpravodaje vycházely souběžně. Podle dohody z minulého roku měl
vycházet místní zpravodaj mezi čísly zpravodaje mikroregionu
Paní Čapková Dohnalová – do našeho zpravodaje by měly přijít pozvánky. Chceme různé články do místního
a mikroregionálního zpravodaje, neposílají nám dvoje články i když rozpětí bylo. Já říkám, že Hořiněves má
super zpravodaj, a podívejte se do minulého, nebylo tam z ostatních obcí nic moc.
Roznášela jsem zpravodaj v ten týden, kdy ho dostala.
Ing. Derner – paní Čapková tu sama potvrzuje, že nejsou články, co by se uvádělo do dvou zpravodajů, Ing.
Derner má za to, že není proto důvod vydávat dva zpravodaje.
M. Pešek – proč se z posledního místního zpravodaje vyškrtla pozvánka a odkazy na webové stránky atd.
Paní Čapková Dohnalová - zřejmě to špatně zkopírovali při stahování příspěvků, za chybu se omluvila.
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Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 66/2018: ZO rozhodlo, že vydávání místního zpravodaje se ruší z důvodu duplicity
termínu vydání s mikroregionálním zpravodajem a veškeré články budou použity pro vydání zpravodaje
Mikroregionu.
Hlasování o usnesení č. 66/2018: pro 9, proti 1 zdržel se 2 bylo / nebylo schváleno.

Pan Štefanka - Na Lípě nefunguje ukazatel rychlosti
Problém s přechodem – děti nejsou přes značky vidět.
Ing. Derner – už jsme to na ŘSD v minulosti hlásili a slíbili, že to upraví. Pošleme jim to s fotkami znovu
Chodník není až k Bydžovským, jsou to starší lidi. Je potřeba udělat vjezd, jestli by bylo možné rozhodnout
o opravě.
Pan Macháček – je potřeba tam řešit rozdíl výšky komunikace a prahu v bráně. Nejednodušší by bylo
zvednout vjezd.
Ing. Šandera – musí to mít nějaký spád a má za to, že to nebude 5 cm, ale spíše 15 jestli ne více. Je to
oprava stávajícího vjezdu, jestli na to nebude potřeba pouze ohláška. Ale neví, jak to bude, když se mění
povrch.
Ing. Derner – požádá projektanta o návrh a poté se ukáže, zda-li je to řešitelné.
U Skalických se propadá chodník – je tam vpust do kanálu.
Petr Šandera – dala se tam značka, ale někdo ji ukradl. Je to propadlé na obou stranách a bude potřeba to
vykopat a udělat znovu.
Chtěl se zeptat, jak to vypadá se školní jídelnou a s tím, že by neměly být otevřeny dvě první třídy a jak je to
s odchodem učitelů ze školy.
MUDr. Kovalský – konečné rozhodnutí by mělo padnout do 1.6.2018, zda budou dvě třídy nebo jedna.
Ing. Derner – od paní ředitelky má informaci, že budou otevřené dvě třídy.
MUDr. Kovalský – má také zájem, aby byly otevřeny dvě třídy, ale záleží na počtu žáků.
Ing. Derner – pokud se učitelů týká, tak slyšel od většiny, že jsou spokojeni. Ale je pravda, že někteří
odcházejí, někdo do důchodu, někdo si našel práci blíže domovu, a přijde mu to přirozené.
Ing. Pavel Šandera – Co slyšel neoficiální verzi, tak se přihlásilo cca 7 nových kantorů. Takže nemá pocit, že
by škola byla bez kantorů.
Ing. Jásenský – v sobotu proběhl den otevřených dveří a byla to úžasná akce, děti to měly připravené pod
vedením kantorů.
Ing. Pavel Šandera – měl by k tomuto jedinou připomínku, a to, že to bylo prezentováno pozdě.
MUDr. Kovalský – Má za to, že během následujícího roku dojde ke stabilizaci systému a nových věcí, má
eminentní zájem, aby to zde fungovalo jako doposud. Osobně si myslí, že učebnice atd., že to bylo zlaté.
Ing. Derner – Za pana ředitele Fikejze ke konci škola trochu zaostala za moderním vývojem a některým
učitelům se nediví, že mají problémy s novým systémem.
Ing. Pavel Šandera – viděl na dnu otevřených dveří krásnou učebnici, která se zaobírala naším okolím a jeho
historií. Byl velmi mile překvapen. Myslí si, že je škoda, že je to pouze pro formu výuky, patřilo by to klidně i
na obec a věří, že by si spousta lidí knihu koupila.
•

paní Švejdová – má námitku k hluku ze dvora od garáží obecního úřadu a od kontejnerů na BRKO o
víkendu
Ing. Derner: Ve dvoře jsou umístěny volně přístupné kontejnery na BRKO, do kterých se třídí různé typy
rostlinného odpadu. Největší produkce BRKO od občanů a jeho ukládání je nejčastější právě o víkendu.
Uzavřít přístup na víkend (na neděli?) nelze – přístupová cesta ani vrata nejsou obecní, do dvora jezdí
zásobování prodejny (pekaři každé ráno i v neděli).
Prostor dvora a garáží byl vždy technickým zázemím obce, přibývá technika i úkoly, které obec řeší leckdy i
během víkendu. Posledním příkladem je využití techniky a vybavení při sběru železného šrotu s SDH
Všestary. Výjimečný není ani pohyb pracovníků po dvoře v souvislosti s provozní dobou sběrného dvora.
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Ing. Pavel Šandera – navrhl požádat občany, aby si rostlinný odpad, který potřebují do kontejnerů na dvoře
za úřadem umístit, aby tak učinili do soboty.
Paní Marika Čapková – bydlí tu a má za to, že tolik aut se tu o víkendu zase neotočí, že by se zde dělal
nějaký rachot, tak s tím souhlasit nemůže. Paní Čermáková jezdí s kolečkem a je tam uklizeno a jezdí lidi
s košťaty a uklízí si po sobě.
Ing. Derner – dáme to do zpravodaje a do rozhlasu.
Ing. Pavel Šandera - nedávno se řešilo parkování na silnici, navrhl obejít a požádat lidi, kterých se to týká,
aby svá auta parkovali někde jinde. Aby to neublížilo více lidem, nežli těch, kterých se to týká.
Ing. Pavel Černý - Požádal o odstranění poslední tůjky u pana Kuny, když se vyjíždí z ulice není tam téměř
vidět.

4. Kontrola usnesení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 24. 5. 2018
Předkladatel: Josef Macháček
Pan Josef Macháček Přednesl zprávu z kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva i rady obce

5. ČOV a kanalizace
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 24. 5. 2018
Předkladatel: Ing. Michal Derner
• přihláška do soutěže – posouzení kvalifikace
dne 30.4.2018 vypršel termín pro podání přihlášek do výběrového řízení na stavbu Kanalizace a ČOV
Všestary a místní části.
Do lhůty pro podání přihlášek bylo na podatelnu OÚ Všestary doručeno 16 přihlášek, z toho jeden zájemce
má sídlo ve Slovenské republice.
Info od administrátora VŘ z 16.5.2018:
Na posouzení žádostí pracujeme s tím, že do konce týdne bychom měly mít veškeré žádosti posouzeny. Vzhledem ke
skutečnosti, že většina žádostí obsahuje některé nejasnosti či nedostatky (to bývá obvyklým jevem) budeme následně
příslušné dodavatele vyzývat k doplnění či objasnění. S přihlédnutím k závažnosti některých pochybení dáváme
dodavatelům zpravidla lhůtu 5 pracovních dnů k doplnění. Následně tato objasnění posoudíme a kvalifikované
dodavatele vyzveme k podání nabídek. Dne 23.5.2018 bylo dokončeno rozeslání výzev k objasnění. K vyhodnocení
splnění kvalifikace bude po doručení odpovědí svolána hodnotící komise.

• Žádost o dotaci
Otázky projektového manažera na SFŽP byly zodpovězeny a vyjasněny, žádost byla 17.5.2018 podle
projednaných odpovědí doplněna a finalizována.
Po zohlednění či vysvětlení připomínek jsou
předpokládaná cena veřejné zakázky 213.610.105 Kč (vč. soukromých částí přípojek)
z toho celkové způsobilé výdaje
188.356.240 Kč (pro výpočet dotace)
dotace 63,75 %
120.077.103 Kč

Zastupitelstvo Všestary 24.5.2018.doc

Stránka 5 z 17

6. ZŠ a MŠ Všestary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 24. 5. 2018
Předkladatel: Ing. Michal Derner

a) Nástavba a přístavba budovy 2. stupně
průběh stavby
na nejstarší části budovy je vyměněna střešní krytina.
- od 4.6.2018 práce v suterénu, na půdě a v kabinetu (výtahová šachta)
- od 16.6.2018 demontáž střešní krytiny
- od 18.6.2018 demontáž krovu
Ředitelské volno ve školním roce 2018/2019
V souvislosti s náročností a objemem prací, které musí být provedeny mimo provoz školy, vyhlásila ředitelka
ZŠ pro žáky 1. – 9. ročníku ve dnech 3. – 7. září 2018 ředitelské volno z důvodu stavebních prací.
Pro žáky 1. – 4. třídy bude zajištěna školní družina od 6:30 do 16:30 hodin.
Vyučování začne v pondělí 10.září 2018

žádost o dotaci
žádost o dotaci na akci ZŠ Všestary - nástavba a přístavba budovy 2. stupně čp.57 prošla dvěma stupni
kontrol:
• 9.5.2018 - ITI HK-Pce aglomerace
„žádost o podporu u projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007812 s názvem ZŠ Všestary č.p. 57 - nástavba
a přístavba budovy 2. stupně splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí po doplnění.“
• 16.5.2018 – CRR, zprostředkující subjekt Řídícího orgánu
žádost o podporu u projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007812 s názvem ZŠ Všestary č.p. 57 - nástavba a
přístavba budovy 2. stupně splnila podmínky závěrečného ověření způsobilosti projektu.
Následovat by mělo vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 5,4 mil. Kč

b) Knihovna – výběr zhotovitele
K podání nabídky na stavební úpravy pro knihovnu a přesun cvičné kuchyňky byly vyzváni tři dodavatelé
(Stating, ASJ Světí, K+K Top Světí), do termínu 16.5.2018 do 16:00 podal nabídku jediný uchazeč a to
STATING s.r.o., IČ: 25963864, tj. současný zhotovitel nástavby a přístavby ZŠ s nabídkovou cenou
382.500,44 Kč bez DPH, tj. 462.825,53 Kč vč. DPH. Nabídka splnila náležitosti výzvy.
Nabídka je zpracována podle PD a soupisu výkonů od arch. Zimy. Doplněna bude o záměnu plných
protipožárních dveří za prosklené (prosvětlení chodby ve škole).
JUDr. Zlatohlávková – rozhodnutí patří do kompetence rady obce. Dostáváme se do stejného problému.
Navrhla zrušení směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu. Stala se součástí právního řádu a
neustále děláme výjimky, které tam nejsou ani popsány.
Ing. Derner – ve směrnici není uvedeno, kdo to má schvalovat.
Ing. Derner přerušil jednání zastupitelstva a členové rady obce schválili nabídku společnosti STATING
k realizaci projektu knihovny y cvičné kuchyňky v základní škole.
Ing. Pavel Šandera – má za to, že směrnici schvalovalo zastupitelstvo, proto zastupitelstvo má plnou
kompetenci v těch věcech rozhodovat.
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Ing. Derner – nechtěl poučovat právníka, proto nechal rozhodnout radu. Ing. Šandera má ale pravdu. Nejde
o vyhrazenou kompetenci rady, ale o tzv. zbytkovou kompetenci. Zastupitelstvo si může ze zbytkové
kompetence rady vyhradit rozhodování o jakékoli věci. Pokud zastupitelstvo o čemkoli ze zbytkových
kompetencí rozhodne, tak tím rozhodnutím říká, že si v dané věci vyhradilo kompetenci ve věci rozhodnout.
Tento výklad má ověřený z krajského úřadu i ze školení pro samosprávy.

c) Školská rada – volba zástupců zřizovatele na funkční období 2018-2021
Vzhledem na ukončení funkčního období školské rady musí zřizovatel jmenovat pro nové funkční období
2018-2021 své dva zástupce.
Dosud byli členy MUDr. Michal Kovalský a Ing. Radek Jásenský. Jiné návrhy nebyly podány
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 67/2018: ZO schvaluje jako své zástupce do školské rady na období 2018 – 2021 MUDr.
Kovalského Michala a Ing. Jásenského Radka
Hlasování o usnesení č. 67/2018: pro 9, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
informace o volbě ostatních členů školské rady ze dne 22.5.2018:
• volba ze zákonných zástupců (rodičů): ze 4 kandidátů byli zvoleni p. Jaroslav Špráchal a p. Miroslav
Zavadil.
• volba zástupců pedagogického sboru: ze 3 kandidátů zvoleny Mgr. Lenka Řeháková a Mgr. Anna Tichá
Informace o volbách do školské rady najdete na http://www.zsvsestary.cz/skolska-rada/

d) Sociálky + šatna u tělocvičny ZŠ
Dne 11.5.2018 byla rozeslána třem dodavatelům a na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídek
na veřejnou zakázku Areál tělocvičny u školy Všestary - Oprava sociálních zařízení. Předpokládaná cena
zakázky je 889.435 Kč. V pondělí 28.5. 2018 v 15:30 končí lhůta pro podání nabídek. Termín realizace díla je
shodný s nástavbou odborných učeben tj. 16.6. – 31.8.2018
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 68/2018: ZO pověřuje starostu obce jmenováním komise pro otvírání obálek a
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Areál tělocvičny u školy Všestary - Oprava sociálních zařízení a
radu obce výběrem zhotovitele.
Hlasování o usnesení č. 68/2018: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

7. Informace o průběhu a přípravě dalších akcí
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 24. 5. 2018
Předkladatel: Ing. Michal Derner

a) Park Všestarka
a.1 Mlatová cesta
Mlatovou cestu zhotovila společnost COLAS CZ, a.s. za nabídkovou cenu 212.463,90 Kč vč DPH (tj. 174.590
Kč bez DPH). Část cesty s propustkem přes příkop u sběrného dvora nebyla součástí projektu ani výměr
poptávaných prací. Dokončení vč. úpravy čel propustku provede dodavatel za nabídkovou cenu 20.065 Kč+
DPH, slíbený termín dokončení do 30.6.2018.
Na Mlatovou cestu bude navazovat Přístupový chodník zahradu od kostela, zastřešení pramene, výsadba
stromů a dřevin v parku.
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a.2 Přístupový chodník a úpravy komunikace
Výběrové řízení na zhotovitele provede společnost QCM, s.r.o., Heršpická 813/5, Brno (viz usnesení
55/2018) se závěrečnou aukcí. Pro stanovení termínu realizace byl proveden průzkum volných kapacit na
trhu. Pro rozsah díla v předpokládané hodnotě 2.284.105 Kč bez DPH má ze tří dotázaných volnou rezervu
v kapacitě od konce roku pouze jeden dodavatel, další dva až po konci roku 2018. Protože by nebylo účelné
vypisovat VŘ s termínem realizace díla v období s omezenými kapacitami, navrhuji odložit soutěž na
dodavatele stavby na podzim s termínem realizace cca březen – duben 2019.
• 23.5.2018_ aktuálně ani poslední dotázaný dodavatel již nemá ro rok 2018 volnou kapacitu
Ing. Pavel Šandera – začínat s touto prací v půlce října není nejrozumnější. Všechno se bude odvíjet od
stavebního povolení. Kdyby se začalo do poloviny září, tak by to mohlo být realizovatelné. Nechce, aby se to
úplně zaseklo pro letošní rok.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 69/2018: Ve věci realizace projektu „Všestarka – Přístupový chodník a úpravy
komunikace“ bere zastupitelstvo obce na vědomí informaci o kapacitních možnostech dodavatelů
dopravních staveb v roce 2018 a souhlasí s odložením zahájení výběrového řízení.
Hlasování o usnesení č. 69/2018: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
Ing. Pavel Šandera – byl zřízen kopec, až napadne sníh, aby děti mohly bobovat. Z toho důvodu je navezena
hromada hlíny u budoucího parku. Přístupový chodník od kostela k parku je další část cesty, která může
začít nebo skončit v parku. Ve Všestarech tak konečně vzniká nějaká cesta pro pěší, která vede mimo silnice.
Všestary se tak pěkně zprůchodní pro procházky.
J. Došel – do budoucna se bude dělat výsadba stromů a bylo by fajn udělat akci „zasaď si svůj strom“. Chtěl
by navrhnout, aby si zastupitelé udělali sbírku a koupili strom.

a.3 Zastřešení pramene
návrh připravil Ing. arch. Doležal příloha: 7.a.3_Altan
JUDr. Zlatohlávková – nedokáže si to v těchto místech takovýto pavilon představit. Představovala by si
vzdušnější pavilon. Jsme v kraji, kde se dělaly průjezdové stodoly a zdá se jí to velmi mohutné.
Ing. Pavel Šandera – jestli by nebylo možné udělat nějakou alternativu.
J. Došel – máme nějaké náměty na dětské hřiště, aby se to přizpůsobilo.

b) HZ Lípa – výměna oken
Na výměnu okem v HZ Lípa byly podány 3 nabídky (ceny vč. DPH)
Ševčík OKNA s.r.o. Hodonín (pobočka v HK)
101.114 Kč
PFT s.r.o. Jičín,
123.576,50 Kč
KAS – OKNA s.r.o, Velim
145.650 Kč
Ing. Derner – žádná z nabídek se nezabývala dozdíváním parapetů u některých oken, i když všichni měli
výkresy i s popisem k dispozici. To bude nutno vyřešit mimo rámec nabídky.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 70/2018: ZO akceptuje jako nejvýhodnější nabídku na výměnu oken a dveří v budově
hasičské zbrojnice Lípa nabídku společnosti ŠEVČÍK OKNA, s.r.o., třída bratří Čapku 3088, Hodonín, IČ:
26297639 s nabídkovou cenou 101.114 Kč vč. DPH.
Hlasování o usnesení č. 70/2018: pro 11, proti 0, zdržel se 1 – bylo / nebylo schváleno.

c) Garáž HZ Rosnice
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Dodatek smlouvy o dílo č. 1 ve výši 17.390 Kč + DPH schválený na minulém zasedání ZO usnesením č.
56/2018 je připraven k podpisu. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení o 1 měsíc tj. do
30.6.2018 s odvoláním na nutnost dodržení technologických lhůt před finálním nátěrem betonové podlahy
a odkazem na nepříznivé klimatické podmínky v zimním období, kdy do 13.3.2018 nebylo možno
pokračovat v provádění prací, a dále dodatkem smlouvy se rozšířil objem prováděných prací.
Při dokončování díla vznikla potřeba provedení prací nad rámec smluveného rozsahu, práce jsou
specifikovány ve změnovém listu ZL 4 a obsahují:
- doplnění podkladu stabilizací pod dlažbu ve vjezdu (zjištěno po
- doplnění napojení nájezdu z cesty na zámkovou dlažbu silničním obrubníkem
- doplnění příkopového žlabu mezi terénem a zadní stěnou garáže
- doplnění o lapač nečistot ze sousedního domu (za budovou) + potrubí do dešťové kanalizace
- ventilační mřížky jsou dvě a jsou oboustranné (v soupisu výkonů v projektu jsou pouze 2)
Cena víceprací podle ZL č. 4 je 20.456 Kč bez DPH
stanovisko TDI p. Táborského:
„Jsou to věci, které jsme na stavbě projednávali a dle mého úsudku jsou třeba. Cenová úroveň odpovídá.“
Celková rekapitulace ceny pozměnách:
bez DPH
1 293 751
17 390

Smlouva o dílo
Změny dle D1
Změnový list č. 1

-108 138

Změnový list č. 2

17 312

Změnový list č. 3

108 216

Změny dle D2

20 465
Změnový list ZL 4

celkem po změnách bez DPH

20 465

1 331 606

Přítomných zastupitelům před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 71/2018: ZO schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Přístavba
garáže hasičské zbrojnice Rosnice“ na vícepráce podle změnového listu ZL 4 ve výši 20.456 Kč bez DPH se
změnou smluvního termínu dokončení do 30.6.2018.
Hlasování o usnesení č. 71/2018: pro 12, proti 0 zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

d) zastávka Rosnice
Na stavbu zastávky a místa pro kontejnery je vydáno pravomocné ÚR. Po sloučení speciálního stavebního
úřadu (doprava) a obecného stavebního úřadu vznesl stavební úřad pro vyřízení stavebního povolení nově
požadavek na doplnění požární zprávy, při jejímž zpracování byly zjištěny nové požadavky na odstupové
vzdálenosti kontejnerů od budovy čp. 7 (hospoda) – projektant hledá řešení, v případě posunu od štítu
budovy čp.7 bude nutné nové územní rozhodnutí.
e) a další
7.e.1) POV KHK (Program obnovy venkova)
Zastupitelstvo KHK projednalo na svém zasedání dne 21.5.2018 žádosti o dotace z do Programu obnovy
venkova - 18POVU1. Obec Všestary podala žádost o dotaci na projekty:
✓ Oprava pomníků,
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✓ Oplocení ZŠ Všestary a
✓ Přístavba garáže hasičské zbrojnice Rosnice.
Celkový rozpočtový náklad projektů: 2.209.784,22 Kč
požadovaná dotace 50%:
1.104.792,11 Kč
schválená dotace:
993.600,00 Kč
je potřeba vyhlásit výběrová řízení na
✓ Oplocení 1. stupně ZŠ (předpokládaná cena 480.335 Kč bez DPH) i na
✓ Opravu pomníků - Morový sloup (102.497 kč bez DPH) a centrální kříž na hřbitově ve Všestarech
(112.900 Kč bez DPH)
investiční výbor zpracuje zadávací podmínky + hodnocení nabídek
Rada obce schválí výběr zhotovitelů

7.e.2) Sociální byty v podkroví čp. 35
IROP - Výzva č. 79 Sociální bydlení a č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.
zahájení příjmu žádostí: 14.6.2018
ukončení příjmu žádostí: 18.9.2018
cílová skupina : osoby v bytové nouzi
výše dotace: 90%
náležitosti pro podání žádosti jsou:
- projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (SP)
- Rozpočet
- žádost o stavební povolení (stačí podaná žádost, vydání SP je podmínkou pro přidělení dotace)
- studie proveditelnosti
Zajištěny jsou 2 nabídky na PD v rozsahu zadání :
vestavba do stávající půdy OÚ - předpoklad 2 byty 1+kk popř. 2+kk
- vytápění (plynové?) každý byt samostatně, napojení na stávající kanalizaci, vodovod a elektřinu v objektu,
nová přípojka plynu
termíny:
studie – do 30.6.2018
jednostupňový projekt pro stavební povolení a provedení stavby (JP DSP+DPS) – do 30.8.
rozpočet a výkaz výměr pro výběr zhotovitele (rozpočet + VV) - do 7.9.2018
inženýring pro vydání SP a podání žádosti o SP – do 7.9.2018
nabídku podali:
• Ing.arch. et Ing. Pavel Doležal – 205.000 Kč + DPH,
• H-H Project s.r.o., Všestary, IČ:06457452 – 189.000 Kč + DPH
Přílohy: 18-117_VSES_podkrovi_OU_nabidka
Dolezal_nabidka PD-vestavba do podkroví Obecního úřadu Všestary
Ing. Derner – všechny informace jsou velmi čerstvé a podařilo se mu je shromáždit v posledních dnech před
konání zasedání, proto je zastupitelé nedostali v podkladech pro jednání zastupitelstva. Je jen na
zastupitelích, zda chtějí i za těchto okolností rozhodnout o zadání projektové dokumentace.
Ing. Sandera – jestliže je šance dosáhnout na 90 % dotace, považoval by za chybu se o ní nepokusit. Když je
vypsaná dotační výzva, musí se někdy reagovat obratem.
Ing. Derner – pokud by dotace nedopadla, tak se nestane nic horšího, než že budeme mít konečně hotový
projekt na byty v podkroví, pro které je půda dávno připravená.
JUDr. Zlatohlávková – je pro zadat projektovou dokumentaci
Přítomných zastupitelům před hlasováním 12
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Návrh usnesení č. 72/2018: ZO akceptuje nabídku společnosti H-H Project s.r.o., IČ:06457452 ze dne
24.5.2018 na vypracování projektové dokumentace „Vestavba sociálních bytů do podkroví Obecního úřadu
Všestary“ za nabídkovou cenu 189.000 Kč + DPH.
Hlasování o usnesení č. 72/2018: pro 12, proti 0 zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

7.e.3) Oprava hřbitovní zdi v k.ú. Lípa
Předpokládaná (rozpočtová) cena zakázky na opravu hřbitovní zdi je 455.571 Kč bez DPH.
Vyhlásit VŘ výzvou dvěma dodavatelům a zveřejnit na profilu zadavatele
investiční výbor zpracuje zadávací podmínky + hodnocení nabídek
Rada obce schválí výběr zhotovitele
V 21:00 hodin opustil jednací místnost Josef Macháček.

8. Pozemky – směna pozemků, věcná břemena
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 24. 5. 2018
Předkladatel: Ing. Michal Derner
8.1.a Směna pozemků v k.ú. Lípa (Ing. Řeháková)
Paní Ing. Jaroslava Řeháková jako vlastník pozemků 47/1 a 48/1 v k.ú. Lípa u Hradce Králové žádá o
narovnání klikaté hranice se sousedním pozemkem 328/2 ve vlastnictví obce a to formou směny pozemků o
stejné výměře. Důvodem žádosti je záměr vybudovat oplocení (v přímé linii).
Na směnu pozemků vypracoval geodet pan Turek geometrický plán č. 182-26/2018, ve kterém je proveden
návrh na oddělení pozemků (doručeno na OÚ 18.4.2018).
Předmětem směny by byly
pozemky paní Řehákové
za pozemek obecní
48/5 36 m2
328/3 39 m2
47/3
3 m2
celkem 39 m2
minimální vzdálenost nové pozemkové hranice od obecní cesty na p.č. 328/2 je 1,2 m.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 73/ 2018: ZO schvaluje vyhlášení záměru na směnu
- pozemku vyčleněného geometrickým plánem č. 182-26/2018 p.č. 328/3 o výměře 39 m2, který je
ve vlastnictví obce Všestary za
- pozemky vyčleněné geometrickým plánem č. 182-26/2018 p.č. 48/5 o výměře 36 m2 a p.č. 47/3 o
výměře 3 m2 (tj. v celkové výměře 39 m2)
vše v katastrálním území Lípa u Hradce Králové a to za účelem narovnání hranic.
Hlasování o usnesení č. 73/2018: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
8.1.b Směna pozemků v k.ú. Všestary (Ing. John)
Pan Ing. Luděk John žádá o směnu pozemku p.č. 376/13 o výměře 901 m2 v majetku obce Všestary za
stejnou výměru z p.č. 376/3, která je ve vlastnictví Ing. Luďka Johna.
Po p.č. 376/13 vede v současnosti polní cesta, která by mohla být nahrazena přístupovou komunikací od
železničního přejezdu na směněném pozemku.
Ing. John navrhuje na dobu 5 let pro obec zřízení věcného břemene chůze a jízdy po polní cestě přes p.č.
376/13.
Ing. Derner – nová přístupová cesta k čistírně může být vybudovaná v rámci nákladů na komplexní
pozemkové úpravy. Tato část je v extravilánu a vyřešit to může pozemkový úřad.
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JUDr. Zlatohlávková – v rohu našeho stávajícího palouku jsou pozemky, ke kterým nebude přístup. Něco je
paní Doležalové a něco je České republiky. Nechala by to celé na pozemkové úpravy.

8.2 Smlouvy o věcném břemeni
Výstavba nové TS ZD Všestary
ZD Všestary připravuje pro posílení napájení střediska ve Všestarech stavbu sloupové trafostanice u
křižovatky, pro kterou žádá o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Pro vypracování návrhu smlouvy o budoucí smlouvě byl použit vzor sjednaný s ČEZ Distribuce. Budoucí
oprávněný, tj. ZD Všestary, navrhuje vypustit z článku IV odstavec 5 o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou na majetku Budoucí povinné (obci), neboť ZD Všestary je dostatečně pojištěno na škody
způsobené jeho činností třetím osobám. V návrhu smlouvy zvýrazněno žlutě.
Ke smlouvě o budoucí smlouvě je přiložen text vlastní smlouvy o zřízení VB podle schváleného vzoru.
Ing. Pavel Šandera – moc nadšený z toho není. Namísto toho, aby tam byla zeleň, tak se tam bude dělat
průmyslová oblast. Dražší řešení je, že by se udělal svod z vrchního sloupu do kabelového vedení. Netáhli by
nízké napětí, ale táhli by vysoké napětí. Jestli by se nevymyslelo něco méně bolestivějšího.
JUDr. Zlatohlávková – uprostřed obce se jí to nezdá vůbec šťastné.
Ing. Pavel Šandera – jestli chtějí mít vlastní trafostanici, tak to nejde zkombinovat. Pořizovací cena bude
vyšší, ale provozní náklady budou menší.
JUDr. Zlatohlávková – nedoporučuje dělat změny ve vzorových smlouvách. Pokud jsou jednou pojištěni, tak
žádné další pojištění po nich nikdo chtít nebude.

9. Závěrečný účet obce za rok 2017
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 24. 5. 2018
Předkladatel: Ing. Michal Derner
Závěrečný účet obce byl zveřejněn 20.4.2018
Na úřední desce byl návrh závěrečného účtu zveřejněn v souladu s §17, odst. 6 zákona 205/200 Sb. v užším
rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek
druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem
umožňujícím dálkový přístup bylo zveřejněno úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření a dalších jeho příloh č. 1-8
1.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC (FIN 2-12M)
17 stran
2.
Rozvaha USC
5 stran
3.
Výkaz zisku a ztrát USC
3 strany
4.
Příloha účetní závěrky USC
19 stran
5.
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Všestary vč. příloh účetní závěrky
32 stran
6.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Všestary
11 stran
7.
Seznam úč. jednotek patřících do dílčího kons. celku státu
3 strany
8.
Inventarizační zpráva
2 strany
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Všestary za rok 2017 konstatuje, že nebyly zjištěny chyby
a nedostatky a neuvádí se žádná rizika.
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Všestary vč. příloh účetní závěrky schválila za zřizovatele rada obce.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 74/2018: Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez
výhrad a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017.
Hlasování o usnesení č. 74/2018: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo/nebylo schváleno.
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Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 75/2018: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2017 sestavenou k 31.12.2017 a
hospodářský výsledek za rok 2017, který bude přeúčtován na účet 431.
Hlasování o usnesení č. 75/2018: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo/nebylo schváleno.

10. Změna ÚP č.1 – průběh pořízení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 24. 5. 2018
Předkladatel: Ing. Michal Derner
Vzhledem k tomu, že změna č. 1 má jasně specifikovaný rozsah bez možností variantních řešení, může být
změna v souladu s §55a Zákona o územním plánování projednána v tzv. zkráceném řízení
komentář k postupu pořízení změny ve zkráceném řízení Ing. arch. Marečková MMHK:
Zkrácený postup znamená, že se zadání změny nahradí tzv. “obsahem návrhu změny“, který rovnou schválí
zastupitelé (do obsahu se promítnou dopředu zajištěná stanoviska – ve vašem případě se obsah doplní o
požadavek SEA) a na základě odsouhlaseného obsahu projektant rovnou zpracuje vlastní návrh změny –
tento se následně veřejně projedná (dotčené orgány se vyjádří rovněž), tzn. že se
• neprojednává zadání a
• návrh změny se projednává jen jednou.
(standardně projednáváme návrh zadání, ten schválí zastupitelé, pak projednáváme návrh ve společném
jednání a následně ještě projednáváme při veřejném projednání).
1) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí koncept návrhu zadání Změny č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VŠESTARY
(dále jen Změna č.1) dne 14.12.2017 usnesením č. 172/2017 - jeho součástí je obsah této změny.
2) Vzhledem k tomu, že Změna č. 1 má jasně specifikovaný rozsah bez možností variantních řešení,
může být změna v souladu s §55a stavebního zákona v platném znění projednána v tzv. zkráceným
postupem (tzn. neprojednává se zadání změny, nedochází k samostatnému projednání návrhu
změny ve společném jednání s dotčenými orgány - ale rovnou se zpracuje návrh změny na základě
schváleného obsahu změny (schvalují zastupitelé) a tento se projedná ve veřejném projednání, kdy
se k návrhu vyjádří rovněž i dotčené orgány.
3) O pořízení změny ve zkráceném řízení a jejím obsahu rozhoduje zastupitelstvo – k návrhu obsahu
změny se v předstihu (před schválením v zastupitelstvu) dle stavebního zákona vyjádřil krajský úřad
z hlediska možného vyloučení významného vlivu na evropsky významné lokality… a z hlediska
případného požadavku, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí
(SEA).
4) V současné době je projednáván návrh aktualizace č.1 (tj. změny č.1) Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje s předpokládaným vydáním této dokumentace, resp. její platností na
podzim tohoto roku. V případě, kdy tento dokument bude již platit, tzn. nabude účinnosti, již nebude
krajským úřadem vyžadováno vyhodnocení návrhu změny z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA).
K rozhodnutí o pořízení změny zkráceným postupem zpracoval pořizovatel PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVU
s návrhem textu usnesení zastupitelstva

Návrh usnesení č. 76/ 2018:
Zastupitelstvo obce Všestary, v souladu s ust. §6 odst. 5 - 6 a §44, resp. 55a - b zákona č. 183/2006 sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon):
- rozhoduje o pořízení Změny č. 1 ÚP Všestary a jejím obsahu z vlastního podnětu dle §55a odst. 2
stavebního zákona
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- schvaluje pořizování této změny územního plánu zkráceným postupem dle §55b stavebního zákona,
obsahem změny je:
- požadavek prověřit možnost změny funkčního využití p.p.č 113/2 k.ú. Všestary nově jako pozemek pro bydlení
s funkční specifikací „plochy smíšené obytné venkovské“; dle platného ÚP Všestary je uvedený pozemek navržen jako
zeleň ochranná / izolační
- požadavek prověřit možnost změny funkčního využití p.p.č 277 k.ú. Všestary nově jako pozemek pro venkovské
bydlení s drobným podnikáním (autodílny) *; dle platného ÚP Všestary je uvedený pozemek navržen jako veřejná
prostranství – veřejná zeleň
* účelem tohoto záměru je nalezení souladu mezi veřejným zájmem (demolice autodílny a rodinného domu
v prostoru budoucí výstavby mostu D35) a soukromým zájmem (umožnit náhradní výstavbu za původní
určenou k demolici)
- požadavek redukovat předkupní právo z titulu vymezení plochy R-P1 (k.ú. Rosnice u Všestar) na nezbytně nutný
rozsah
- požadavek na prověření aktualizace, příp. vypuštění koridoru územní rezervy R1, vymezeného pro ochranu D11 a R35
s funkcí „dopravní infrastruktura–silniční (DS)“, a to v návaznosti na vydané platné rozhodnutí o umístění uvedených staveb
v řešeném území
- požadavek na prověření řešení koncepce místního ÚSES dle "Plánu ÚSES - pro celé území ORP Hradec Králové,
aktualizace vymezení systému ekologické stability" (součást ÚAP ORP Hradec Králové) a v souladu s vyhodnocením
doplnění této koncepce na území dotčeném změnou.

Hlasování o usnesení č. 76/2018: pro 11, proti 0, zdržel se 0– bylo / nebylo schváleno.

11. D11 - zahájení stavebního řízení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 24. 5. 2018
Předkladatel: Ing. Michal Derner
Dne 14.5.2018 byla na obecní úřad doručena a na úřední desce zveřejněna veřejná vyhláška o zahájení
stavebního řízení na stavbu „Dálnice D11 - Praha - Hradec Králové - st. hr. ČR/PL, stavba 1106-1 Hradec
Králové - Předměřice n. L.“ s nařízeným ústním jednáním dne 13.6.2018.
na 4.6.2018 je od 17 hod naplánována schůzka s občany ve Bříze s cílem sumarizovat požadavky a
připomínky občanů. Účast na ústním jednání dne 13.6. přislíbila Ing. Jarmila Ratajová.
Ing. Derner – uplatňovat budeme především hluk a osázení.
p. Stanislav Novák - Připomíná cyklostezku pod D11.

12. Prominutí nájmu z obecního bytu čp. 54 Bříza
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 24. 5. 2018
Předkladatel: Ing. Michal Derner, Renáta Lexová
V obecním bytě čp. 54 Bříza, bydlela paní Marie Veselá, která zemřela 8.4.2018. Poslední zaplacený nájem
byl za únor 2018 dne 14.3.2018. Na nájemném tak vznikl dluh za měsíc březen 2018 v částce 2.500 Kč a za 8
dní v dubnu 666,66 Kč.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 77/2018: Zastupitelstvo obce v souladu se svým usnesením č. 12/2006 ze dne
23.11.2006, kterým si vyhradilo mj. kompetenci rozhodování k § 85, pím. f) Zákona o obcích, rozhodlo o
prominutí dlužného nájemného k bytu v čp. 54 Bříza ve výši 3.166,66 Kč po Marii Veselé, zesnulé 8.4.2018.
Hlasování o usnesení č. 77/2018: pro 11, proti 0 , zdržel se 0 – bylo/nebylo schváleno.
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13. Schválení daru
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 24. 5. 2018
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Za obětavou práci pro Obec Všestary navrhuji schválit dar občanům v navrhované výši.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 78/2018: ZO schvaluje poskytnutí daru za obětavou práci pro Obec Všestary následujícím
občanům: Barbora Šanderová, Všestary 102 - 1.900,-Kč; Hana Šanderová, Všestary 102 - 1.800,-Kč; Bc. Dana
Dernerová, Všestary 174 - 1.100,-Kč; Milan Veselý, Všestary 182 - 1.100,-Kč; Jiří Skořepa ml., Všestary 167 1.100,-Kč; Nela Hynková, Všestary 54 - 1.100,-Kč; Ing. Šárka Mlezivová, Bříza 30 - 1.900,-Kč; Pavlína
Kociánová, Bříza 83 - 1.800,-Kč; Adéla Kociánová, Bříza 83 - 1.100,-Kč; Zdeněk Ornst, Bříza 46 - 1.100,-Kč;
Markéta Vecková, Chlum 24 - 1.900,-Kč; Taťána Fofová, Všestary 109 - 1.800,-Kč; Přemysl Vecek st., Chlum
24 - 1.100,-Kč; Jindra Nováková, Chlum 74 - 1.100,-Kč; Dana Matějková, Lípa 24 - 1.900,-Kč; Jana Beňová st.,
Lípa 27 - 1.800,-Kč; Jarmila Vondroušová, Lípa 16 - 1.100,-Kč; Karolina Nožičková, Lípa 45 - 1.100,-Kč;
Miroslav Pešek ml., Rosnice 13 - 1.900,-Kč; Denisa Pešková, Rosnice 13 - 1.800,-Kč; Michal Pešek, Rosnice
13 - 1.100,-Kč; Miloš Macháček, Rosnice 11 - 1.100,-Kč; Michaela Chládková, Rozběřice 77 - 1.900,-Kč;
Aneta Lučická, Rozběřice 77 - 1.800,-Kč; Tomáš Gabriel, Rozběřice 55 - 1.100,-Kč; David Skořepa, Rozběřice
45 - 1.100,-Kč.
Hlasování o usnesení č. 78/2018: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0– bylo/nebylo schváleno.

14. Žádosti o dotace, program Všestarské spolky
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 24. 5. 2018
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
a) Všestarské spolky – žádosti o příspěvek
•
•

SDH Rosnice žádá o celkovou částku 2.455,- Kč, jako příspěvek 1.316,- Kč na Hasičský ples (autorská
práva na hudební produkci) konaný 17.2.2018, jako příspěvek 779,- Kč na potřeby pro soutěž POOD
(požární ochrana očima dětí) a příspěvek 350,- Kč na pojištění 1. kola soutěže v PS.
TJ Sokol Všestary z.s. žádá o celkovou částku 14.727,- Kč, jako příspěvek na částečnou úhradu
nákladů na topení ve cvičební místnosti a nákup cen pro volejbalový turnaj, který se konal 5.5.2018.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 79/2018: ZO schvaluje následující příspěvky z programu „Všestarské spolky“:
• SDH Rosnice celkovou částku 2.455,- Kč, jako příspěvek 1.316,- Kč na Hasičský ples (autorská práva
na hudební produkci) konaný 17.2.2018, jako příspěvek 779,- Kč na potřeby pro soutěž POOD
(požární ochrana očima dětí) a příspěvek 350,- Kč na pojištění 1. kola soutěže v PS.
• TJ Sokol Všestary z.s. celkovou částku 14.727,- Kč, jako příspěvek na částečnou úhradu nákladů na
topení ve cvičební místnosti a nákup cen pro volejbalový turnaj, který se konal 5.5.2018.
Hlasování o usnesení č. 79/2018: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/nebylo schváleno.
b) ostatní žádosti
Žádost Základní kynologické organizace 559 Dolní Přím – Probluz
Kynologická organizace 559, Dolní Přím – Probluz funguje již od 90-tých let. Členy jsou i obyvatelé Všestar a
jejich místních částí. Dotace, o kterou žádají, by byla použita na zvelebování a rekonstrukci stávajícího
cvičiště a cvičebních pomůcek. Výcvik psů je zaměřen na sportovní kynologii a na agility. Členové se
zúčastňují předváděcích akcí výcviku, navštěvují dětské akce, domovy důchodců a sportovní akce. Za
jakoukoliv částku předem děkují.
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Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 80/2018: ZO schvaluje poskytnutí dotace Kynologické organizaci 559, Dolní Přím –
Probluz, IČ: 62060392 ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 80/2018: pro 2, proti 0 , zdržel se hlasování 9 – bylo/nebylo schváleno.
Žádost Linka bezpečí, z.s.
Linka bezpečí, z.s. pomáhá dětem a mladým lidem, kteří pomoc odborníků potřebují, a to anonymně,
zdarma a nonstop. Krizovou linku podporuje 690 měst, městysů a obcí. Žádají o příspěvek ve výši 7.500,-Kč
na provoz.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 81/2018: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz v roce 2018 spolku Linka bezpečí,
z.s. ve výši 7.500,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 81/2018: pro 0 , proti 3, zdržel se hlasování 8 – bylo/nebylo schváleno.
JUDr. Zlatohlávková – jedná se o zájmové sdružení, které dostává příspěvek od státu. Je to práce záslužná
na tom se shodneme.

15. Informace z rady obce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 24. 5. 2018
Předkladatel: Ing. Michal Derner
rada obce schválila
✓ výběr zhotovitele opravy zábradlí u rybníka v Rozběřicích – 84 m délka, 36 sloupků – žárově
zinkováno – zámečnictví Došel 108.460 Kč + DPH
✓ výběr zhotovitele pomníku občanům Břízy padlým v 1 světové válce - Radek Spurný -VeRaSTONE,
Hradec Králové, 195.990 Kč + DPH.
✓ uzavření smluv s ŘSD pro kanalizační přípojku č. 45 v Lípě
o Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za úplatu 1.000 Kč
o Smlouvy o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti služebností za úplatu 1.000 Kč
✓ rozpočtové opatření č. 2/2018
změny na straně příjmů jsou způsobeny
• zvýšenými daňovými příjmy nad rámec schváleného rozpočtu z
o daně z příjmů fyzických osob + 168.000 Kč
o daně z příjmů právnických osob za obce +87.880 Kč
• vratkou části dotace TJ sokol (na opravu střechy) +269 Kč
zvýšení celkem o 256.149 Kč
Změny na straně výdajů
• Snížení výdajů za nerealizovanou ČOV MŠ Chlum – 130.000 Kč
• zvýšení na stavbu HZ Rosnice +227.531 Kč (dopočteno DPH, které odvádí obec sama)
zvýšení celkem o 97.531 Kč
Z důvodů stavebních prací na budově 2. stupně ZŠ, kdy musí být od 18.6.2018 škola vyklizena, řeší škola
tento požadavek konáním školy v přírodě. Náklady na žáka činí 2.600 Kč. Škola žádá o pomoc
s financováním. ZO na svém zasedání 19.4.2018 schválilo usnesením č. 53/2018 příspěvek na účast na škole
v přírodě každému žákovi ve výši 1.000 Kč (při cca 150 žácích odpovídá 150.000 Kč)
• zvýšení provozního příspěvku škole ve výši 150.000 Kč
Zůstatek rozpočtových účtů (rezerva) vzrostl o 8.618 Kč
Příloha: 15_Rozpočtové opatření č. 2_2018
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✓ rozpočtové opatření č. 3/2018
změny na straně příjmů jsou způsobeny
• vstupenky do divadla 15.270 Kč (hrazeno fakturou v roce 2017, od účastníků zájezdu inkasováno až
v r. 2018)
• nájmy z hrobů 40.000 Kč
• odpadní suroviny 5.055 Kč
• úhrada od ČEZ za věcné břemeno 2.420 Kč
Změny na straně výdajů nejsou
Zůstatek rozpočtových účtů (rezerva) vzrostl o 62.745 Kč a je po schválení rozpočtového opatření č.3/2018
ve výši 11.753.826,41 Kč.
Příloha: 15_Rozpočtové opatření č. 3_2018
Z rozpočtového opatření č. 3 vyvstává otázka financování výletů kulturního výboru a jejich vyúčtování.
Autobus platí obec. Vybíraní peněz od účastníků zájezdu probíhá na obecním úřadu (na vstupné, oběd,… ),
peníze se seznamem účastníků jsou předávány kulturnímu výboru, dosud nebylo provedeno žádné
vyúčtování – pověřit finanční výbor kontrolou vyúčtování zájezdu do Letohradu a Vamberka.
✓ rozpočtové opatření č. 4/2018
změny na straně příjmů jsou způsobeny
• přijatou dotací na Všesličky ve výši 346.218,28 Kč.
Zůstatek rozpočtových účtů (rezerva) vzrostl o 346.218,28 Kč a je po schválení rozpočtového opatření
č.4/2018 ve výši 12.100.044,69 Kč.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 82/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí přijatá rozpočtová opatření č. 2/2018,
3/2018 a 4/2018.
Hlasování o usnesení č. 82/2018: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/nebylo schváleno.
Další body jednání rady jsou obsaženy v jednotlivých bodech jednání zastupitelstva.

16. Mikroregion OPZ 1866 – delegace zástupců na valnou hromadu
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 24. 5. 2018
Předkladatel: Ing. Michal Derner
V pátek 1.6.2018 se koná v pivovaru Mžany valná hromada mikroregionu OPZ 1866. Na jednání má
zastupitelstvo delegovat 4 zástupce obce. Rada obce navrhuje:
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 83/2018: Zastupitelstvo obce jmenuje Ing. Michala Dernera, Ing. Vladimíra Fofa, Josefa
Macháčka a Stanislava Nováka jako zástupce obce na valné hromadě DSO Mikroregion OPZ 1866.
Hlasování o usnesení č. 83/2018: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/nebylo schváleno.

17. Úhrada faktur
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 24. 5. 2018
Předkladatel: Ing Vladimír Fof
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 84/2018: ZO bere na vědomí úhradu faktur:
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• Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary
– oprava VO dle požadavků, částka: 5.410,- Kč,
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Ivana Svatošová – DA&P, IČ:45938067, Na Vyšehradě 202, 503 02 Předměřice nad Labem –
projektové práce na akci „Areál tělocvičny a školy Všestary – Oprava sociál. zařízení“, částka:
40.000,- Kč,
ACOMA Trade s.r.o., IČ: 04379802, Havlíčkova 648, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – rizikové kácení
4ks stromů, částka: 17.395,- Kč,
Ing. Martin Šolc, IČ: 87259451, Kociánova 1689, 508 00 Hořice – aktualizace dat MISYS, částka:
1.200,- Kč,
Sonepar Česká republika spol. s r.o., IČ: 47450436, Vážní 1125, 500 03 Hradec Králové –
elektroinstalace HZ Rosnice, částka: 9.221,94 Kč,
Táborský Ivo, IČ: 61191230, Rybova 1892/3, 500 09 Hradec Králové – technický dozor na akci
„Výstavba nové garáže SDH Rosnice“01-04/2018, částka: 30.250,- Kč,
K+K top CZ spol. s r.o., IČ: 27554139, Světí 2, 503 12 Všestary – stavební práce po havarijní opravě
vody ve Bříze v čp.54, částka: 37.134,- Kč,
ACOMA Trade s.r.o., IČ: 04379802, Havlíčkova 648, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – protokol o revizi
stromů - Rozběřice, částka: 4.284,- Kč,
GEOPLAN-HK s.r.o., IČ: 28766105, Severní 722, 500 03 Hradec Králové – mapový podklad - hasiči
Rozběřice, částka: 11.858,- Kč,

• ASJ s.r.o., IČ: 25281861, Světí 8, 503 12 Všestary – provedené stavební práce „Přístavba
garáže hasičské zbrojnice Rosnice“, částka: 532.948,- Kč,
•

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4 – omezení užívání
nemovitosti – Lípa kanalizační přípojka, částka: 1.210,- Kč,
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4 – zřízení věcného
břemene – Lípa kanalizační přípojka, částka: 1.210,- Kč,
• COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 – stavební práce „mlatová cesta
Všestarka“, částka: 212.463,90 Kč,
• VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., IČ: 48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec
Králové – dostavba vodovodu Bříza (PD 12 přípojek vč. projednání), částka: 36.300,- Kč,
• TJ Sokol Všestary, IČ: 45978743, Všestary 94, 503 12 Všestary – spotřebovaný plyn pro „Všesličky“
3.5.2017-1.5.2018, částka: 21.938,- Kč,
• TJ Sokol Všestary, IČ: 45978743, Všestary 94, 503 12 Všestary – spotřebovaná elektrická energie pro
„Všesličky“ 29.4.2017-26.4.2018, částka: 6.285,- Kč,
• TJ Sokol Všestary, IČ: 45978743, Všestary 94, 503 12 Všestary – spotřebovaný elektrická energie pro
zajištění provozu nádrže ve Všestarech 29.4.2017-26.4.2018, částka: 18.993,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 84/2018: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

18. Závěr
jednání ukončeno v 21:45 hodin.
Zapsala: Andrea Netušilová
Ověřovatelé:

..............................................

Čapková Dohnalová Marika DiS, ..............................................
Došel Jaroslav

Starosta obce: Ing. Michal Derner

..............................................
..............................................

Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):
č. 1 – prezenční listina
č. 2 – přijatá usnesení

