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Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary
ze dne 15. 11. 2018 (místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Všestary)

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 20/2018: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 15. 11.
2018 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera Pavel, Rezková Ladislava
Hlasování o usnesení č. 20/2018: pro 10, proti 0, zdržel se 2 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 21/2018: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 15. 11.
2018 jako ověřovatele zápisu Novák Jiří, Bělohoubek David
Hlasování o usnesení č. 21/2018: pro 10, proti 0, zdržel se 2 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 22/2018: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 15.
11. 2018
Hlasování o usnesení č. 22/2018: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 23/2018: ZO schvaluje ukončení sbírky na pořízení pomníku občanům
obce Bříza padlým v 1. světové válce a pověřuje finanční výbor zjištěním výtěžku sbírky.
Hlasování o usnesení č. 23/2018: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 24/2018: Zastupitelstvo obce
• bere na vědomí rozhodnutí rady obce o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na
akci „KANALIZACE A ČOV VŠESTARY A MÍSTNÍ ČÁSTI“ s obchodní společností KVIS
Pardubice a.s., IČ: 465 06 934 a obchodní společností BAK stavební společnost, a.s.,
IČ: 284 02 758 sdružených ve společnosti s názvem „Společnost pro Všestary – KVIS +
BAK“, kterým se v čl. XX odst. 5 vypouští část první věty uvedené za středníkem
(„pokud však bude smlouva uzavřena až po 1. 7. 2017, nabývá účinnosti až dnem
zveřejnění v Registru smluv.“).
• schvaluje postup rady obce při uzavření dodatku č.1
Hlasování o usnesení č. 24/2018: pro 12, proti 0, zdržel se 0– bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 25/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na
výkon autorského dozoru na stavbě Kanalizace a ČOV Všestary a místní části a pověřuje
starostu uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem MK Profi Hradec Králové s.r.o, IČ:
29003016 s nabídkovou cenou 368.000 Kč + DPH.
Hlasování o usnesení č. 25/2018: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 26/2018: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi předat výzvu k převzetí
staveniště zhotoviteli díla „KANALIZACE A ČOV VŠESTARY A MÍSTNÍ ČÁSTI“ až po vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem dotace.
Hlasování o usnesení č. 26/2018: pro 12, proti 0, zdržel se 1 – bylo schváleno.
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Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 27/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na
zhotovitele veřejné zakázky Park Všestarka – Přístupový chodník a úpravy komunikace
s nejvýhodnější nabídkou společnosti Agrostav Pardubice, akciová společnost, IČ: 46506063
s nabídkovou cenou 1.632.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.
Hlasování o usnesení č. 27/2018: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 28/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravě akce
Výstavba PZS v km 6,261 (P 5381) a v km 6,944 (P 5382) trati Hradec Králové – Jičín
(zabezpečovací zařízení na železničních přejezdech u Rosnic a ke Střezeticím), jejímž
objednatelem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a schvaluje postup rady
obce při objednání projektových prací na přejezdu u Rosnic k zajištění připravenosti pro
projektování a výstavbu chodníku Rosnice - Všestary při křížení se železnicí.
Hlasování o usnesení č. 28/2018: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 29/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění zadání „Změny č. 1 ÚP
Všestary“ o vyřešení přístupu k plánované ČOV z pravého břehu toku Melounky.
Hlasování o usnesení č. 29/2018: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 30/2018: Zastupitelstvo obce akceptuje nabídku Ing. Eduarda Žaludy, IČ:
73580872 na doplnění návrhu Změny Územního plánu Všestary o vyřešení přístupu
k plánované ČOV z pravého břehu toku Melounky za nabídkovou cenu 45.000 Kč + DPH.
Hlasování o usnesení č. 30/2018: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 31/2018: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene č. IP-12-2010358/1 Bříza, p.č. 310, přípojka knn se společností ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 24729035, která je zastoupena společností MATEX HK, s.r.o, IČ 259 68
807, a jejíž součástí je vzor budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti.
Hlasování o usnesení č. 31/2018: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 32/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje podání přihlášky do záměru
Královéhradeckého kraje č. 105/2018 prodat, směnit, darovat, pronajmout nebo
propachtovat pozemek p.p. 116/6 (orná půda) v k.ú. Rozběřice.
Hlasování o usnesení č. 32/2018: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 33/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na směnu
pozemků vyčleněných dle geometrického polánu č. 415-28/2016 za účelem narovnání
vlastnických vztahů, když vzájemná směna bude ve směnné smlouvě specifikována takto:
- pozemek označený v geometrickém plánu č. 415-28/2016 číslem 71/15, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 71/7 v katastrálním území a obci Všestary tak, jak to
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bylo popsáno v čl. 2.2. této smlouvy, přijímá do svého výlučného vlastnictví Obec
Všestary,
-

pozemek označený v geometrickém plánu č. 415-28/2016 číslem 71/17, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 71/8 v katastrálním území a obci Všestary tak, jak to
bylo popsáno v čl. 3.3. této smlouvy, přijímá do svého výlučného vlastnictví Obec
Všestary,

-

pozemek p.č. 71/9 v katastrálním území a obci Všestary, ze kterého byla
geometrickým plánem č. 415-28/2016 oddělena část poznačená v geometrickém
plánu číslem 71/18 tak, jak to bylo popsáno v čl. 4.2. této smlouvy, přijímá do svého
výlučného vlastnictví Obec Všestary,

-

pozemek označený v geometrickém plánu č. 415-28/2016 číslem 71/19, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 71/10 v katastrálním území a obci Všestary tak, jak to
bylo popsáno v čl. 5.2. této smlouvy, přijímá do svého výlučného vlastnictví Obec
Všestary,

-

pozemek označený v geometrickém plánu č. 415-28/2016 číslem 71/20, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 71/11 v katastrálním území a obci Všestary tak, jak to
bylo popsáno v čl. 6.2. této smlouvy, přijímá do svého výlučného vlastnictví Obec
Všestary,

-

pozemek označený v geometrickém plánu č. 415-28/2016 číslem 71/23, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 71/12 v katastrálním území a obci Všestary tak, jak to
bylo popsáno v čl. 7.3. této smlouvy, přijímá do svého výlučného vlastnictví Obec
Všestary,

-

pozemek označený v geometrickém plánu č. 415-28/2016 číslem 71/24, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 71/13 v katastrálním území a obci Všestary tak, jak to
bylo popsáno v čl. 8.2. této smlouvy, přijímá do svého výlučného vlastnictví Obec
Všestary,

-

pozemek označený v geometrickém plánu č. 415-28/2016 číslem 71/26, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 71/14 v katastrálním území a obci Všestary tak, jak to
bylo popsáno v čl. 1.2. této smlouvy, přijímají do společného jmění manželů Vlastimil
Volf a Miloslava Volfová,

-

pozemek označený v geometrickém plánu č. 415-28/2016 číslem 71/16, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 71/8 v katastrálním území a obci Všestary tak, jak to
bylo popsáno v čl. 3.2. této smlouvy, přijímají do společného jmění manželů Vlastimil
Volf a Miloslava Volfová,

-

pozemek označený v geometrickém plánu č. 415-28/2016 číslem 71/27, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 71/14 v katastrálním území a obci Všestary tak, jak to
bylo popsáno v čl. 1.3. této smlouvy, přijímá do svého výlučného vlastnictví Jiří
Doležal,
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-

pozemek označený v geometrickém plánu č. 415-28/2016 číslem 71/18, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 71/9 v katastrálním území a obci Všestary tak, jak to
bylo popsáno v čl. 4.2. této smlouvy, přijímá do svého výlučného vlastnictví Jiří
Doležal,

-

pozemek p.č.st. 208 v katastrálním území a obci Všestary přijímá do svého výlučného
vlastnictví Andrea Vernerová,

-

pozemek p.č.st. 209 v katastrálním území a obci Všestary přijímá do svého výlučného
vlastnictví Andrea Vernerová,

-

pozemek označený v geometrickém plánu č. 415-28/2016 číslem 71/28, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 71/14 v katastrálním území a obci Všestary tak, jak to
bylo popsáno v čl. 1.4. této smlouvy, přijímá do svého výlučného vlastnictví Eva
Vargová,

-

pozemek označený v geometrickém plánu č. 415-28/2016 číslem 71/21, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 71/11 v katastrálním území a obci Všestary tak, jak to
bylo popsáno v čl. 6.3. této smlouvy, přijímá do svého výlučného vlastnictví Eva
Vargová,

-

pozemek označený v geometrickém plánu č. 415-28/2016 číslem 71/29, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 71/14 v katastrálním území a obci Všestary tak, jak to
bylo popsáno v čl. 1.5. této smlouvy, přijímá do svého výlučného vlastnictví MVDr.
Jarmila Čapková,

-

pozemek označený v geometrickém plánu č. 415-28/2016 číslem 71/22, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 71/12 v katastrálním území a obci Všestary tak, jak to
bylo popsáno v čl. 7.2. této smlouvy, přijímá do svého výlučného vlastnictví MVDr.
Jarmila Čapková,

-

pozemek označený v geometrickém plánu č. 415-28/2016 číslem 71/30, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 71/14 v katastrálním území a obci Všestary tak, jak to
bylo popsáno v čl. 1.6. této smlouvy, přijímá do svého výlučného vlastnictví Ing.
Rudolf Černý,

-

pozemek označený v geometrickém plánu č. 415-28/2016 číslem 71/25, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 71/13 v katastrálním území a obci Všestary tak, jak to
bylo popsáno v čl. 8.3. této smlouvy, přijímá do svého výlučného vlastnictví Ing.
Rudolf Černý,

-

pozemek označený v geometrickém plánu č. 415-28/2016 číslem 71/31, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 71/14 v katastrálním území a obci Všestary tak, jak to
bylo popsáno v čl. 1.7. této smlouvy, přijímá do svého výlučného vlastnictví František
Holub.
Hlasování o usnesení č. 33/2018: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
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Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 34/2018: Zastupitelstvo obce si v souladu § 84 odst. 4) Zákona o obcích
vyhrazuje pro volební období 2018-2022 právo rozhodovat o částkách nižších, než je
uvedeno v § 85 písm. b), c), f), g) a i), zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších změn.
Hlasování o usnesení č. 34/2018: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 35/2018: Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
zákona o obcích deleguje pravomoc k přijímání rozpočtových opatření na radu obce a
ukládá povinnost o každém rozpočtovém opatření informovat na nejbližším jednání
zastupitelstva obce.
Hlasování o usnesení č. 35/2018: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 36/2018: Zastupitelstvo obce si v souladu § 84 odst. 4) Zákona o obcích
vyhrazuje pro volební období 2018-2022 právo rozhodovat o smlouvách o smlouvě
budoucích.
Hlasování o usnesení č. 36/2012: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 37/2018: Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. v)
zákona o obcích schvaluje občanům, kteří nejsou uvolnění ani neuvolnění členové
zastupitelstva, měsíční odměnu za výkon předsedy komise ve výši 1536 Kč a člena komise
nebo výboru ve výši 767 Kč ode dne stanovení výše odměny.
Hlasování o usnesení č. 37/2018: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 38/2018: ZO volí členy kontrolního výboru Mgr. Evu Hamplovou a MUDr.
Michala Kovalského.
Hlasování o usnesení č. 38/2018: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 39/2018: ZO zřizuje investiční výbor jehož předsedou bude Ing. Pavel
Šandera členy Ing. Jarmila Ratajová, PhDr., Mgr. Luboš Holeček, Josef Pešek ml., Ing. Radek
Jásenský, Ing. Pavel Černý a Petr Šandera.
Hlasování o usnesení č. 39/2018: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 40/2018: ZO zřizuje osadní výbor v místní části Rozběřice, jehož předsedou
bude Ing. Pavel Černý a členy Marek Netušil a Petr Stejskal.
Hlasování o usnesení č. 40/2018: pro 13, proti 0 zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 41/2018: ZO zřizuje osadní výbor v místní části Lípa, jehož předsedou bude
Josef Štefanka a členové pan Petr Vondrus a Václav Matějka ml.
Hlasování o usnesení č. 41/2018: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Usnesení ZO ze dne 2018_11_15 č. 20 až 47.doc
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 42/2018: ZO schvaluje následující příspěvky z programu „Všestarské
spolky“:
• SDH Rozběřice celkovou částku 20.376,- Kč, jako příspěvek 9.892,- Kč na Rozsvícení
rozběřického vánočního stromu 30.11.2018 a Mikulášskou nadílku na ledě 8.12.2018,
jako příspěvek 10.484,- Kč na uspořádání kulinářské soutěže – Rozběřický bramborák,
která se konala 13.10.2018,
• Nohejbal klub Bříza celkovou částku 13.688,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů na
pořádání kulturních, zájmových a sportovních akcí, na provoz a rozvoj spolku za rok
2018.
• SDH Lípa celkovou částku 20.116,- Kč, jako příspěvek na pořádání kulturní akce –
sousedské posezení, které se konalo 16.6.2018,
• SDH Bříza celkovou částku 18.390,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených
s uspořádáním kulturních a společenských akcí v roce 2018 (výroční valná hromada,
hasičský ples, bowlingové odpoledne, dětský den).
• SDH Všestary částku 9.903,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených
s uspořádáním kulturních, dětských a sportovních činností,
• Centrum pro rodinu Beránek částku 22.680,- Kč, jako příspěvek na zakoupení
hrnčířského kruhu, pro kurzy pořádané v CPR Beránek,
• Myslivecký spolek Na Bojišti Chlum celkovou částku 12.755,- Kč, jako příspěvek na
náklady vynaložené na kulturní akce a materiálně technický rozvoj spolku,
• TJ SOKOL Chlum žádá o celkovou částku 5.780,- Kč, jako příspěvek na činnost spolku
(Mikulášská besídka MŠ Chlum, ceny na fotbalový turnaj, údržba hřiště na Chlumu),
• FBŠ Všestary z.s. (florbalová škola) celkovou částku 30.059,- Kč, jako příspěvek na
pronájem sportovišť pro tréninky a při pořádání ligových turnajů.
Hlasování o usnesení č. 42/2018: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 43/2018: ZO Pověřuje finanční výbor vypracováním rozpočtu na rok 2019
a rozpočtového výhledu na roky 2020-2022.
Hlasování o usnesení č. 43/2018: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 44/2018: ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2019 – obec hradí
měsíční výdaje pouze do 1/12 skutečných výdajů předchozího roku a k tomu navíc
neuhrazené faktury z roku předchozího a závazky z již uzavřených smluv, a to až do doby, než
bude schválen rozpočet na rok 2019, tj. nejpozději do 15.3.2019.
Hlasování o usnesení č. 44/2018: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 45/2018: Zastupitelstvo Obce Všestary jmenuje zástupce obce do správní
rady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866 Ing. Michala
Dernera.
Hlasování o usnesení č. 45/2018: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.
Přítomných před hlasováním 13
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Návrh usnesení č. 46/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.
9/2018 se zvýšením na straně příjmů o 695.669,46 Kč a se zvýšením na straně výdajů o
490.932,40 Kč, když přebytek ve výši 204.737,06 Kč zvyšuje zůstatek rozpočtových účtů.
Hlasování o usnesení č. 46/2018: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 47/2018: ZO bere na vědomí úhradu faktur:
• Zahrada a park s.r.o., IČ: 27539687, Všestary 1, 503 12 Všestary – sadové úpravy
na akci „Park Všestarka“, částka: 192.079,- Kč,
• EPI CS s.r.o., IČ: 28854110, E. Beneše 274, 552 03 Česká Skalice – přípravné práce
PD stavby „Kořenová ČOV Chlum s pulzně skrápějícími filtry, částka: 8.900,- Kč,
• Sonepar Česká republika spol. s r.o., IČ: 47450436, Vážní 1125, 500 03 Hradec
Králové – VO Všestary, částka: 25.279,89 Kč,
• Sonepar Česká republika spol. s r.o., IČ: 47450436, Vážní 1125, 500 03 Hradec
Králové – VO Všestary – výložníky, stožáry, částka: 24.009,91 Kč,
• STATING s.r.o., IČ: 25963864, Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové –
stavební práce při opravě el. instalací v budově 2. stupně, částka: 28.038,01 Kč,
• TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, IČ: 64809447, Na Brně 362, 500 08 Hradec
Králové 8 – recyklovaná asfaltová drť – oprava silnic, částka: 6.534,- Kč,
• Jan Horáček TRUHLÁŘSTVÍ, IČ: 162447164, Chlum 42, 503 12 Všestary – výměny
dřevěných dílů houpaček Rosnice, Chlum, Lípa, částka: 5.030,- Kč,
• Janstová, Smetana & Nevečeřal, advokátní kancelář, IČ: 71466126, Vinohradská
404/19, 120 00 Praha 2 – právní služby pro administraci veřejné zakázky
„Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 235.950,- Kč,
• KTS – AME s.r.o., IČ: 42194407, Karla Čapka 60/13, 500 02 Hradec Králové –
rekonstrukce plaveckého bazénu „výměna bazénové folie“, částka: 694.737,- Kč,
• KTS – AME s.r.o., IČ: 42194407, Karla Čapka 60/13, 500 02 Hradec Králové –
repase masážních sedaček v plaveckém bazénu, částka: 11.858,- Kč,
• KTS – AME s.r.o., IČ: 42194407, Karla Čapka 60/13, 500 02 Hradec Králové –
oprava technologie v plaveckém bazénu, částka: 55.511,- Kč,
• Jaroslav Fišer – INET-SERVIS.CZ, IČ: 47494433, Dolní Přím 56, 503 16 Dolní Přím –
doména vsestary-obec.cz, částka: 8.711,- Kč,
• Požární bezpečnost s.r.o., IČ: 27660940, Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava –
JSDHO Všestary – hadice, částka: 23.486,- Kč,
• Mgr. Jan Urban, IČ: 71465154, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové – právní
služby (příprava smluv a návrhů na vklad do KN – 3x), částka: 10.890,- Kč,
• Ing. Miloš Machút, IČ: 12950092, Běleč n. Orlicí 94, 503 46 Třebechovice p.
Orebem – zajištění provozu sběrného dvora, částka: 1.815,- Kč,
• AZ PARK, s.r.o., IČ: 26013304, Gočárova 504/54, 500 02 Hradec Králové – uložení
stavební suti, zahradnická zemina, částka: 2.646,- Kč,
• Zeppelin CZ s.r.o., IČ: 18627226, Lipová 72, 251 70 Modletice – pronájem
vysokozdvižné plošiny, částka: 6.413,- Kč,
• Zahrady pro radost s.r.o., IČ: 28816498, Blešno 12, 503 46 Třebechovice p.
Orebem – dendrologický průzkum dřevin v areálu sokolovny, částka: 13.136,- Kč,
• Miroslav Gnol – autodoprava a mechanizace, IČ: 65723457, Na Obci 337, 503 02
Předměřice nad Labem – autobusová doprava zájezd Flora Olomouc, částka:
16.322,- Kč,
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PROIS, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – zpracování
podkladů a zajištění územního souhlasu pro stavbu kanalizačních přípojek (Lípa),
částka: 45.560,- Kč,
GEO – Jilm geodetické práce, IČ: 46510737, Zahradní 968, 514 01 Jilemnice –
zaměření skutečného provedení stavby VO Všestary, částka: 8.978,20 Kč,
ACOMA Trade s.r.o., IČ: 04379802, Havlíčkova 648, 508 01 Hořice v Podkrkonoší –
rizikové kácení dřevin - Rozběřice, částka: 11.943,- Kč,
STATING s.r.o., IČ: 25963864, Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové –
zhotovení díla „ZŠ Všestary – stavební úpravy“ kuchyňka a knihovna- dle dodatku
č1, září, částka: 57.033,62 Kč,
STATING s.r.o., IČ: 25963864, Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové –
zhotovení díla „ZŠ Všestary – stavební úpravy“ kuchyňka a knihovna- dle smlouvy,
září, částka: 203.461,82 Kč,
Zahrady pro radost s.r.o., IČ: 28816498, Blešno 12, 503 46 Třebechovice p.
Orebem – dendrologický průzkum vybraných dřevin ve všech místních částech,
částka: 21.417,- Kč,
Ing. Novotný Josef-SAI, IČ: 13564081, Revoluční 232, 504 01 Nový Bydžov –
činnost TDI při realizaci stavby „ZŠ Všestary – nástavba a přístavba“, září, částka:
36.300,- Kč,
UCHYTIL s.r.o., IČ: 60734078, K terminálu 570/7, 619 00 Brno – instalatérské
práce kotelna bazén, částka: 10.982,- Kč,
UCHYTIL s.r.o., IČ: 60734078, K terminálu 570/7, 619 00 Brno – servis plynové
kotelny ZŠ a bazén, částka: 15.125,- Kč,
Zámečnictví Michal Došel, IČ: 02626098, Mokrovousy 107, 503 15 Nechanice –
zámečnické práce pro VO Všestary, částka: 33.033,- Kč,
Sonepar Česká republika spol. s r.o., IČ: 47450436, Vážní 1125, 500 03 Hradec
Králové – materiál na opravy elektro, částka: 6.822,55 Kč,
Mikroregion obcí památkové zóny 1866, IČ: 70955280, Hořiněves 73, 503 06
Hořiněves – členský příspěvek, zpravodaj, kalendáře, částka: 80.204,- Kč,
WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastní
toaletní kabiny (hřiště Bříza), částka: 605,- Kč,
STATING s.r.o., IČ: 25963864, Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové –
zhotovení díla „ZŠ Všestary – nástavba a přístavba“ SO 01, září, částka:
814.636,83 Kč,
STATING s.r.o., IČ: 25963864, Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové –
zhotovení díla „ZŠ Všestary – nástavba a přístavba“ SO 02, září, částka:
302.072,24 Kč,
STATING s.r.o., IČ: 25963864, Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové –
zhotovení díla „ZŠ Všestary – nástavba a přístavba“ část Dodatek č.1, září, částka:
399.034,62 Kč,
STATING s.r.o., IČ: 25963864, Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové –
zhotovení díla „ZŠ Všestary – nástavba a přístavba“ SO 01, říjen, částka:
756.732,42 Kč,
STATING s.r.o., IČ: 25963864, Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové –
zhotovení díla „ZŠ Všestary – nástavba a přístavba“ SO 02, říjen, částka:
500.404,82 Kč,
Petr Pleschinger, IČ: 74390465, Všestary 133, 503 12 Všestary – občerstvení pro
setkání seniorů, částka: 13.785,- Kč,
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Radek Spurný – VeRaSTONE, IČ: 1805665, Milady Horákové 263, 500 06 Hradec
Králové – pomník padlým v 1. světové válce (Bříza), částka: 237.148,- Kč,
• Jaroslav Meliš, IČ: 68223838, Masarykova 808, 517 41 Kostelec nad Orlicí –
provedení veřejnoprávní kontroly PO (ZŠ a MŠ, Všestary), částka: 20.000,- Kč,
• Miroslav Gnol – autodoprava a mechanizace, IČ: 65723457, Na Obci 337, 503 02
Předměřice nad Labem – autobusová doprava setkání seniorů, částka: 3.098,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 47/2018: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

