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Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary
ze dne 22. 9. 2016 (místo konání: Zasedací místnost SDH Rosnice)

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 107/2016: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 22. 9.
2016 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera Pavel a Ing. Jásenský Radek
Hlasování o usnesení č. 107/2016: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 108/2016: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 22. 9.
2016 jako ověřovatele zápisu Dvořák Radek, Došel Jaroslav
Hlasování o usnesení č. 108/2016: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 109/2016: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 22.
9. 2016 s tím, že bod 4 bude projednán před bodem 3.
Hlasování o usnesení č. 109/2016: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 110/2016: ZO souhlasí s dopracováním aktualizace projektové
dokumentace „ZS Všestary - Nástavba a přístavba budovy druhého stupně čp. 57“ a s
rozdělením rozpočtu na dotační a nedotační část.
Hlasování o usnesení č. 110/2016: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 111/2016: ZO souhlasí s podáním žádosti o podporu do dotačního
programu IROP na stavbu ZS Všestary – Nástavba a přístavba budovy druhého stupně čp. 57.
Hlasování o usnesení č. 111/2016: Pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 112/2016: ZO schvaluje nabídku Ing. Ivany Svatošové na projektové práce
související se stavbou objektu garáže hasičské zbrojnice Rosnice bez projektové
dokumentace pro provedení stavby v celkové ceně 42.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 112/2016: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 113/2016: Z důvodů doporučených úprav textu ruší ZO usnesení č.
93/2016, kterým bylo schváleno odůvodnění veřejné zakázky na výstavbu díla „Kanalizace a
ČOV Všestary a místní části“
Hlasování o usnesení č. 113/2016: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 114/2016: ZO schvaluje ZO odůvodnění veřejné zakázky v tomto znění:
„Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE § 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách a §1; §2; §3 odst. 3; § 5 odst. 2; § 6 odst. 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o
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podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné
zakázky
a) Účelnost veřejné zakázky
Splněním veřejné zakázky bude naplněn cíl obce odvedení komunálních splaškových vod
obce Všestary a jejích místních částí Rozběřice, Rosnice, Bříza a Lípa oddílnou splaškovou
kanalizací v celkové délce 15.933,5 m´(z toho gravitační kanalizace 10.637,5 m´ a výtlaky
5.296 m´) domovními kanalizačními přípojkami (v celkové délce 10.736,1 m´) do čistírny
odpadních vod 1700 EO ve Všestarech náhradou volných výpustí.
Realizace kanalizace odpovídá potřebám obyvatel obce Všestary včetně místních částí.
Projekt nemá žádná technická úskalí a půjde zejména o detailní organizaci postupu prací
kanalizační sítě, která bude ovlivňovat provoz na místních komunikacích a bude krátkodobě
ovlivňovat životní prostředí a komfort obyvatel v místních částech v letech, kdy práce
v jednotlivých částech budou prováděny vždy v období 1 roku a 1 a půl roku ve Všestarech.
Stavba tvoří v podstatě 6 samostatných částí - ČOV a 5 samostatných kanalizačních sítí
včetně domovních kanalizačních přípojek – jednotlivé části jsou propojeny výtlaky.
Jedna z těchto samostatných částí dosahuje rozpočtově 52,8 mil. Kč, ostatní se pohybují
v rozsahu 23,5 až 30,6 mil. Kč. Realizace je rozdělena do let 2017 až 2019 a tvoří
samostatnou provozu schopnou kanalizační síť místních částí podmíněnou návazností
v uzlových bodech na části realizované v letech 2017 až 2018 včetně zkušebního provozu
ČOV ve Všestarech.
Samostatné kanalizační sítě v místních částech pomocí kanalizačních čerpacích stanic a
propojením s kombinací gravitačního a výtlačného potrubí přivádí komunální odpadní vody
na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod ve Všestarech. Vysoká účinnost čištění
ČOV 1700 EO umožní vypouštět vyčištěné vody do vodoteče (Melounka) v souladu
s vodoprávním rozhodnutím.
b) Přiměřenost požadavků na kvalifikační předpoklady
Zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a zadávací řízení je na vysoké
technické úrovni tak, aby minimalizovala nároky na přímé investiční prostředky, které
dosahují předběžně 181,6 mil. Kč bez DPH v období let 2017 až 2019.
Zadávací dokumentace pro výběrové řízení svými podmínkami zaručí, že budou vybráni
v otevřené soutěži dodavatelé jednotlivých částí zakázky, kteří budou splňovat vysoké nároky
na technickou úroveň, kvalitu provádění a ekonomiku provádění stavby s nižší cenou díla než
je předpokládáno v žádosti o přiznání finanční podpory. Dodavatel může podat nabídku na
jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
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Veřejný zadavatel popíše změny
a) V popisu potřeb, které mají být
splněním veřejné zakázky naplněny,
b) B) v popisu předmětu veřejné
zakázky,
c) C) vzájemného vztahu předmětu
veřejné zakázky a potřeb zadavatele,
d) D)v předpokládaném termínu splnění
veřejné zakázky, oproti skutečnostem
uvedeným podle § 1 v části b)
předchozí části

a) Splněním veřejné zakázky budou
splněny potřeby obyvatel obce
Všestary (jejich pěti místních částí)
v likvidaci komunálních odpadních
vod v ČOV pro 1700 EO a zrušení
volných výpustí.
b) Předmět veřejné zakázky ČOV 1700
EO, vybudování gravitační kanalizace
10,6375 km, výtlak 5,296 km
v celkové délce 15,9335 km; 7 ks
přečerpacích kanalizačních stanic,
domovní kanalizační přípojky
v celkové délce 10.736,1 m´

d) Předpokládaný termín plnění od
1.4.2017 do
31.12.2019
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
Riziko nerealizace veřejné zakázky spočívá
zakázky, která zadavatel zohlednil při
v dalším znečišťování spodních vod a
stanovení zadávacích podmínek. Jde
vodoteče komunálním odpadními vodami a
zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, dalším soustavným znečišťováním životního
prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené prostředí.
kvality plnění, vynaložení dalších finančních
nákladů.
Veřejný zadavatel může vymezit varianty
Zadavatel variantní řešení nepřipouští,
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené
stanovený postup stavby rozložený do
alternativy veřejné zakázky.
jednotlivých let je logický svojí návazností na
postupné uvádění místních částí do trvalého
provozu a u ČOV do zkušebního provozu.
Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké
Otevřené výběrové řízení veřejné zakázky
míry ovlivní veřejná zakázka plnění
předpokládá snížení investičních nákladů.
plánovaného cíle.
Bez možnosti využití dotačních prostředků
na realizaci veřejné zakázky nebude obec
pro vysoké investiční náklady schopna ještě
dlouho dosáhnout plán.cíle.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační
předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním
veřejné zakázky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
Zadavatel nepožaduje seznam stavebních
předložení seznamu stavebních prací.
prací s hodnotou překračujících finančně
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje
dvojnásobek hodnoty veřejné zakázky.
předložení seznamu stavebních prací, ze
Požadavek nepřekračující dvojnásobek
kterého bude vyplývat, že finanční hodnota
hodnoty. Hodnota požadovaných prací
uvedených stavebních prací je v souhrnu
v seznamu je přiměřená.
minimálně dvojnásobek předpokládané
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hodnoty veřejné zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
Zadavatel nepožaduje.
předložení seznamu techniků nebo
technických útvarů. (Zadavatel povinně
vyplní, pokud požaduje předložení seznamu
více než tří techniků nebo technických
útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
Zadavatel nepožaduje delší praxi než 5 let.
předložení osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob
v obdobném postavení a osob odpovědných
za vedení realizace stavebních prací.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud osvědčení
o odborné kvalifikaci je delší než pět let.)
Odůvodnění požadavku na předložení
Zadavatel nepožaduje.
přehledu průměrného ročního počtu
zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob
podílejících se na plnění zakázek podobného
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném
postavení.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
Zadavatel nepožaduje.
předložení přehledu nástrojů nebo
pomůcek, provozních a technických zařízení,
které bude mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici.
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace byla zpracována
Zadávací projektová dokumentace v úrovni
v úrovni dokumentace pro realizaci stavby.
projektu pro provádění stavby dle vyhl. č.
Zadavatel nestanovil v zadávací dokumentaci
230/2012 Sb. včetně soupisu stavebních
další podmínky nad rámec § 44 odst. 4 ZVZ.
prací s výkazem výměr.
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena – Váha 100 %
Rozhodnutí zadavatele – jiná kritéria
nenaplňují požadavek vztahu užitné hodnoty
a ceny
Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota
Odůvodnění
Celkem bez DPH
181.649.344,00 Kč
Předběžná cena stanovena na základě dílčích
položkových rozpočtů podle ceníků RTS a.s.
Brno, schváleno projektantem a
zadavatelem. Dle odborných posudků je
cenově odpovídající, nepřekračuje úroveň
běžných cen pro ohodnocované práce.
Zpracoval: Ing. Ludvík Siegel – IGP a.s. 08/2016
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Projednáno a schváleno v zastupitelstvu obce Všestary dne 22. 09.2016.
Všestary dne: ………………

……………………………………………………………….………..
Ing. Michal Derner, starosta obce
Všestary
Hlasování o usnesení č. 114/2016: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 115/2016: ZO ruší usnesení č. 94/2016, kterým byla schválena zadávací
dokumentace a usnesení č. 95/2016, kterým byly schváleny obchodní podmínky pro výběr
zhotovitele pro veřejnou zakázku na výstavbu díla „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“
Hlasování o usnesení č. 115/2016: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 116/2016: ZO schvaluje zadávací dokumentaci vč. jejích příloh pro
nadlimitní (významnou) veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném
zadávacím řízení dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu
Životního prostředí pro období 2014 – 2020 a dle ust. § 44 zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) na veřejnou zakázku: Kanalizace a ČOV Všestary
a místní části.
Hlasování o usnesení č. 116/2016: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 117/2016 ZO schvaluje Obchodní podmínky pro provedení projektu
„Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“.
Hlasování o usnesení č. 117/2016: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 118/2016 ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy se Sportovním klubem
Vlnka, s.r.o. IČ 28822552 na pronájem prostor bazénu a sauny v čp. 57 Všestary na dobu
určitou do 31. 7.2023 za smluvní nájemné 1 Kč ročně.
Hlasování o usnesení č. 118/2016: Pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo přijato
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 119/2016: ZO schvaluje následující příspěvky z programu „Všestarské
spolky“:
 SDH Chlum částku 9.177,- Kč, jako příspěvek na dětský den konaný 27.8.2016
 TJ Sokol Všestary celkovou částku 6.119,- Kč, jako příspěvek 3.613,- Kč na nákup cen
na volejbalový turnaj, který se konal 3.9. a příspěvek 2.506,- Kč na ceny
nohejbalového turnaje, který se konal 16.7.
 SDH Všestary celkovou částku 4.284,- Kč, jako příspěvek na odměny a materiál
k soutěžím na akci „Rozloučení s prázdninami“
Hlasování o usnesení č. 119/2016: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 120/2016: ZO bere na vědomí úhradu faktur:
 Rejmánek Libor – zemní a výkopové práce, IČ: 67491481, Všestary 166, 503 12
Všestary – výkopové a zemní práce Rozběřice, Rosnice, Všestary, částka: 12.600,- Kč,
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Ing. Jiří Otčenášek, IČ: 49333887, SNP 612, 500 03 Hradec Králové – statické
vyjádření (garáž požární zbrojnice Rosnice), částka: 2.800,- Kč,
 Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČ: 47450207, K Chaloupkám 92, 503 21
Stěžery – žulový sokl do sauny, částka: 6.137,- Kč,
 RPA Tender, s.r.o., IČ: 29367107, Starobrněnská 20, 602 00 Brno – organizace
výběrového řízení „Systém nakládání s odpady v obci Všestary – sběrný dvůr
Všestary“, částka: 46.706,- Kč,
 WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastní
toaletní kabiny 1ks (24.8.), částka: 605,- Kč,
 WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastní
toaletní kabiny 2ks (29.8.), částka: 1.210,- Kč,
 Zeppelin CZ s.r.o., IČ: 18627226, Lipová 72, 251 70 Modlenice – pronájem
vysokozdvižné plošiny, částka: 3.146,- Kč,
 AZ PARK, s.r.o., IČ: 26013304, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové – uložení zeminy
a suti, částka: 1.358,- Kč,
 Ing. Miloš Machút, IČ: 12950092, Běleč n. Orlicí 94, 503 46 Třebechovice p. Orebem –
kontrola ČOV Bříza 54, částka: 1.604,50 Kč,
 Miroslav Šolc – ANTELSAT, IČ: 70181357, Sovětice 6, 503 15 Nechanice – servisní
práce rozhlas (Všestary, Bříza), částka: 690,- Kč,
 WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastní
toaletní kabiny 2ks (5.9.), částka: 1.210,- Kč,
 KTS – AME s.r.o., IČ: 42194407, Karla Čapka 60/13, 500 02 Hradec Králové – výměna
písku ve filtraci na bazénu, částka: 24.772,- Kč,
 Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947996,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – právo provést sjezdy (chodník Chlum),
částka: 19.723,- Kč,
 František Otčenáš, IČ: 12974579, Bříza čp. 30, 503 12 Všestary – malířské práce
ubytovna Bazén Všestary, částka: 25.296,- Kč,
 TOKAMA stavební s. r. o., IČ: 01445961, Ostravská 843, 739 25 Sviadnov – „Bazén
Všestary-rekonstrukce sociálního zařízení“ –faktura č.3, částka: 182.549,55 Kč,
 RDS s.r.o., IČ: 25973479, Poděbradská 520/24, 190 00 Praha 9 – Vysočany – uložení
na deponii, částka: 505,- Kč,
 WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastní
toaletní kabiny 1ks (12.9.), částka: 605,- Kč,
Hlasování o usnesení č. 120/2016: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

