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Zasedání zastupitelstva dne 25. 4. 2019
Místo konání: Zasedací místnost SDH Bříza
Přítomni: Čapková Dohnalová Marika DiS., Ing. Derner Michal MBA, Došel Jaroslav, Ing. Fof Vladimír, Hájek
Martin, Kocián Tomáš, MUDr. Kovalský Michal, Novák Jiří, Novák Stanislav, Rezková Ladislava, Ing. Šandera
Pavel, Válek Leoš, JUDr. Zlatohlávková Zuzana, Mgr. Zlatohlávková Zuzana.
Omluveni: Bělohoubek David,
Osadní výbory: Miroslav Pešek,
Zahájeno: 19:00 hod.

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 16. 4. 2019, tj. s
požadovaným předstihem alespoň 7 dní. Přítomno je 13 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 i ostatní občany vítám a přeji nám všem moudré rozhodování.
•

Jako zapisovatelka určena pí. Andrea Netušilová.

•

Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Šandera Pavel, Došel Jaroslav

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 41/2019: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 25. 4. 2019 návrhovou
komisi ve složení Ing. Šandera Pavel, Došel Jaroslav
Hlasování o usnesení č. 41/2019: pro 12 , proti 0, zdržel se 1 – bylo / nebylo schváleno.
Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Čapková Dohnalová Marika DiS., Rezková Ladislava
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 42/2019: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 25. 4. 2019 jako
ověřovatele zápisu Čapková Dohnalová Marika DiS., Rezková Ladislava
Hlasování o usnesení č. 42/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 21. 3. 2019.
Bez námitek k minulému zápisu.
V 19:05 se dostavil MUDr. Michal Kovalský

2. Schválení programu
Návrh programu
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Připomínky občanů
Kontrola usnesení
ČOV a kanalizace
• informace o přípravě k zahájení stavby
• Změna účtu zhotovitele – dodatek č. 2 SOD
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• dodatek úvěrové smlouvy č.2
Kořenová ČOV Chlum
ZŠ a MŠ Všestary
• nástavba a přístavba budovy 2. stupně
• hospodářský výsledek za rok 2018
Informace o přípravě dalších investičních akcí
Smlouva o dopravní obslužnosti
Pozemky
• věcná břemena
• směna, prodej, koupě, převod pozemku, nájem
Dálnice D35 – dokumentace ke stavebnímu povolení
Zřízení společné jednotky požární ochrany
Oblastní charita Hradec Králové – žádost o dar
Dotační program Všestarské spolky
Informace z rady obce
Úhrada faktur
Závěr

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 43/2019: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 25. 4. 2019
Hlasování o usnesení č. 43/2019: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

3. Připomínky občanů
Mgr. Hamplová – parkování ve Bříze - reaguje na připomínku pana Bělohoubka z minulého zasedání. Je
zde problém s parkováním, navrhla, že na jejich náklady by s manželem zpevnili povrch zeleného pásu mezi
vjezdy a dali by tam zámkovou dlažbu. Když ji přijede návštěva, například děda, tak nemá ani kde
zaparkovat. Chtěla se zeptat, zda by bylo možné toto udělat po dokončení kanalizace. Chtějí ještě požádat,
aby chodník byl celoplošně snížený mezi nimi a panem Jelínkem. Předala zastupitelům nákres, jak by to
mělo vypadat.
Ing. Derner – podle jeho názoru, každý, kdo si pořídí auto, by měl sám řešit, kde bude parkovat. Nemyslí si,
že by bylo šťastné zadláždit zeleň v půlce vesnice
Mgr. Hamplová – je možné použít i zatravnovací pásy, aby to bylo zelené.
Tomáš Kocián – osobně se mu to nelíbí.
Ing. Derner – navrhl se jít podívat na místo, když už jsme ve Bříze a je to hned vedle.
Zastupitelé se šli osobně podívat na místo
Ing. Šandera – aby obec řešila parkování soukromých aut s tím se ještě nesetkal, to ať si majitelé vyřeší.
Obává se, že prakticky to dopadne tak, že když si to na své náklady vybudují, tak tam budou parkovat svými
auty a začne to postrádat smysl veřejného stání pro návštěvy. Byl by pro, aby se jedno stání udělalo, ale
obává se, že prakticky to bude obsazeno soukromými auty majitelů rodinných domů.
Mgr. Hamplová – byly zde dány na něčí popud skruže, aby se tam nedalo parkovat a aby to vypadlo hezky.
Když se na ty skruže podíváte, tak jsou zarostlé plevelem, nikdo je neudržuje a nevypadá to hezky.
Ing. Šandera – kdyby tam nebyly skruže, tak to bude rozježděné, jako vedle vjezdu u Hamplu. Konstatuje, že
ještě neviděl parkoviště se zatravnovacími dlaždicemi, které by bylo zelené, protože se po něj musí provést
stejná skladba podloží jako pod zámkovou dlažbu a v mezerách vyplněných hlínou se tráva neudrží.
Došel Jaroslav – s chodníkem problém nemá, ten by se mohl snížit. Když se to ale mezi vjezdy zadláždí, tak
to bude jedno velké parkoviště.
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Ing. Šandera – lidé jsou schopni zaparkovat na zelenou plochu po dešti a pak je to rozježděné. Když je takto
sucho, tak se tomu nic nestane, ale když zaprší, je to rozježděné hned.
Ing. Derner – navrhl, aby to zastupitelé do příštího zasedání promysleli a na příštím zasedání se to muže
dořešit.
JUDr. Zlatohlávková – skutečně řešit to nyní, když budou vesnice rozkopané jí nepřijde šťastně. Po kanalizaci
bychom měli mít jasno, co tam budeme chtít. Dala na zvážení toto vyřešit i v ostatních vesnicích. Žijeme na
vesnici, aut přibývá a začíná to být problém.
JUDr. Zlatohlávková – panu Aliňákovi se také umožnilo, aby měl před dílnou parkovací místa
Jiří Novák – pan Aliňák má podle katastru nemovitostí parkovací místa na svém pozemku
Tomáš Kocián – tady mu to připadá ustřelené, jsou tam zelené pruhy, vjezdy do baráku a mezitím by byl
vybetonovaný plac. U Aliňákových je to podél cesty, tam žádné zelené pruhy nejsou a přijde mu to tam
ucelené.
Mgr. Hamplová – již před lety navrhovala v místě, kde jsou skruže, že by to na jejich náklady zpevnili a dali
tam zatravnováky. Určitě by to vypadalo lépe.
Stanislav Novák – u té cesty by to špatné nebylo
Pan Hendrych – u chlumského hřbitova spadla borovice, chybí tam již 4 stromy. Chtělo by tam něco vysázet.
Ing. Šandera – aby to nebylo jako ve Všestarech, že to dostanou rozkazem, co tam mají vysázet. Zřejmě se
k tomu bude muset někdo vyjádřit.
Jiří Novák – paní Nováková z Rosnic zakoupila stromy a keře, které by chtěla věnovat a ráda by věděla, kam
je má vysadit.
Paní Nováková - Zakoupila jsem stromy a keře, poradila jsem se za zahradníkem, jaké jsou nejvhodnější a
požádala o určení, kam by to mohla zasadit, aby něco neporušila.
MUDr. Kovalský – přijde mu to jako dobrý nápad, navrhl určit místo, kdyby někdo z občanů chtěl zakoupit
strom nebo keř, aby lidé věděli, kam mají stromy zasadit.
JUDr. Zlatohlávková – celkový plán má logiku. Již před lety se začaly obnovovat aleje. Jedna je od hříbárny,
druhá je od panelky do Nedělišt.
Jiří Novák – hřiště u obchodu ve Všestarech, jsou tam povolené šrouby a je tam něco utrženého. Chtělo by
to opravit.
Ing. Fof – o závadě víme, již na tom pracovaly naše technické služby.
Pan Válek – chtěl by poděkovat a předat ke 100. výročí založení republiky pamětní list a medaili pro obec za
dobrou spolupráci s hasiči Chlum.

4. Kontrola usnesení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 4. 2019
Předkladatel: Stanislav Novák

předseda kontrolního výboru přednesl zprávu.
JUDr. Zlatohlávková – v roce 2009 jsme zaplatili Správě silnic nějakých 1,5 mil. Kč, dotázala se na stav peněz.
Jsou to staré smlouvy někde z roku 2009, popř. 2010.
p. Hájek – zvonička Chlum – včera se to prošlo, co se bude dělat, kde bude umístěna atd.
k usn. č. 31/2019 – požadavek na složení kauce na Metrostav odeslal starosta 26.3.
Dostal téměř totožné odpovědi od Metrostavu a JUDr. Petery.
Stanovisko Metrostavu bylo Ing. Dernerem předneseno, Metrostav uvádí,
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• že se nejedná o zvláštní užívání komunikace
• Mimo jiné nám není zřejmé, jaký by byl právní základ pro složení kauce. Též máme za to, že by
poskytnutí kauce ve své podstatě nedůvodně předjímalo naše protiprávní jednání.
obdobné sdělení poskytl JUDr. Petera:
• jedná se o veřejně přístupné komunikace,
• komunikace jsou užívány pro účely dopravy, a to i těžkou zemědělskou technikou, tj. po
komunikacích se pohybují vozidla vč. těžké techniky,
• společnost Metrostav a.s., resp. sdružení dodavatelů, hodlá využít komunikace výlučně pro účely
dopravy, a to pro přepravu skrývky, popř. stavebního materiálu ze stavby a na stavbu, avšak přímo
na komunikacích či na silničních pomocných pozemcích nebude tento materiál ukládán (a to ani
dočasně), ani nebudou na těchto komunikacích prováděny stavební práce; komunikace tedy budou
sloužit svému účelu, a to k dopravě,
• Na základě shora uvedeného se mi tedy jeví, že předmětné komunikace jsou tzv. účelovými
komunikacemi
Lze tedy uzavřít, že ke složení kauce na případné škody v případě komunikací, které jsou veřejně
přístupné a budou sloužit svému účelu (místní dopravě), nevidím v zákoně právní oporu.
Ing. Fof - Setkal se tam s panem Dostálem ze zemědělského družstva. Byl se podívat opětovně a po
komunikacích se v tuto chvíli nejezdí, stavba vozí ornici jinam. Stav cest máme nafocený.
Ing. Dener – usnesení č. 31/2019 by navrhoval zrušit z důvodu, že nemá právní oporu.
JUDr. Zlatohlávková – navrhla ponechat na příští zasedání. Zrušit se to může příště.
Mgr. Zlatohlávková – požádala o zaslání přednesu Mgr. Petery.
Ing. Derner – zdá se mu, že by nebylo od věci uzavřít alespoň dohodu, kterou před zahájení prací nabídli, ale
nyní nemáme ani to.

5. ČOV a kanalizace
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 4. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
a) informace o přípravě k zahájení stavby
Dne 29.3.20149 převzal zhotovitel protokolárně staveniště pro stavbu kanalizace ve Všestarech, jako plochu
pro buňkoviště (zařízení staveniště) bude sloužit obecní plocha u nádraží ČD.
Zhotovitel převzal do nájmu nebytovou část budovy čp. 53 Všestary pro kancelářské účely.
Dne 16.4.2019 proběhl 1. kontrolní den.
Zhotovitel předal mj. podrobnější harmonogramy prací na kanalizaci a na ČOV ve Všestarech.
příloha: 5.a_Harmonogram 100 Všestary
5.a_Plán organizace práce-HMG – ČOV
5a._20190329_100_KANALIZACE_VSESTARY_Protokol_predani_staveniste

Ing. Šandera – objevily se již na komunikacích vytyčovací čáry. Na čistírně odpadních vod mez Melounkou a
zelenou halou družstva se má začít zhruba do měsíce. V obdobném čase by měly začít práce v silnicích od
obecního úřadu směrem k Rosnicím a Střezeticím. Další větev bude směrem k Hradci Králové (k Picolu). Ve
směru na Střezetice se jim nepodaří zachovat jeden jízdní pruh, nyní se řeší objížďka a uzavírka.
Nabídli jsme jim spolupráci v tom smyslu, že obejdeme majitelé pozemků a rodinných domů, kteří sousedí
s komunikací. Budou monitorovat, zda nemá dům trhliny, jak je na tom studna atd., jedná se o vzájemnou
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ochranu. Toto je již téměř zajištěné, setkal se z větší části s pozitivním ohlasem. Tam, kde se bude kopat,
bude prováděný i archeologický průzkum. Nejde to udělat tak, že když bude uzavírka silnice, že by firma
projela výkop v celé délce a pak by se přišel podívat archeologický tým, ale bude nutná účast archeologů
během výkopových prací.
Ing. Derner – Archeologické náklady jsou součástí dotace do určité výše. Kdyby částka tuto sumu překročila,
tak už to půjde za obcí.

b) Změna účtu zhotovitele – dodatek č. 2 SOD
Společnost pro Všestary – KVIS + BAK jako zhotovitel díla oznámila zřízení společného účtu. Změna účtu
uvedeného ve smlouvě o dílo musí být schválena dodatkem smlouvy.
Příloha: 5.b_SOD_COV a kanalizace Vsestary-Dodatek č.2
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 44/2019: ZO schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Kanalizace a ČOV
Všestary a místní části“ ze dne 10.10.2018, kterým se mění na straně zhotovitele číslo účtu.
Hlasování o usnesení č. 44/2019: pro 14, proti 0, zdržel se 0– bylo / nebylo schváleno.

c) Dodatek úvěrové smlouvy č. 2
Smlouva o úvěru č. 10149/17/LCD na částku 65.000.000 Kč byla uzavřena na základě usnesení
zastupitelstva č. 109/2017 ze dne 11.7.2017.
Usnesením č. 107/2018 z 30.8.2018 byla pověřena rada obce projednáním a schválením dodatku č. 1, ve
kterém byly aktualizovány termíny realizace stavby, maximální cena díla a minimální výše poskytnuté
dotace 119.000.000 Kč (podle REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE z 3.8.2018 měla
být dotace 120.077.103,42 Kč) – vše bez vlivu na ostatní podmínky smlouvy.
Na minulém zasedání bylo zastupitelstvo informováno, že po kontrole rozpočtů vzešlých z výběrového
řízení a po zařazení položek do způsobilých/nezpůsobilých nákladů ze strany poskytovatele dotace (SFŽP)
bylo 6.3.2019 obci doručeno aktualizované ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA) a v něm
stanovena dotace ve výši 115.296.999,49 Kč.
JUDr. Zlatohlávková – požádala zároveň o zaslání dodatku č. 1) a 2)
Bez splněné podmínky o výši dotace by byla úvěrová smlouva nečerpatelná, proto starosta požádal
Českou spořitelnu o opravu tohoto bodu.
Česká spořitelna po přezkoumání předkládá návrh dodatku č. 2 se změnou smlouvy vy ustanoveních:
1.

Čl. II, odst. 3, písm. f) Smlouvy o úvěru se nahrazuje a nově zní takto:
f)

2.

doklad po formální a obsahové stránce Bankou akceptovaný, ze kterého bude vyplývat, že Klientovi bude
poskytnuta Dotace v minimální výši 115.000.000,00 Kč (slovy: jedno sto patnáct milionů korun českých).

Čl. VI, odst. 2, písm. l) Smlouvy o úvěru se nahrazuje a nově zní takto:

l)
bez předchozího písemného souhlasu Banky nerealizovat investiční akce a opravy, jejichž rozpočtové
náklady v součtu přesáhnou částku 4.000.000,00 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) ročně.
Ustanovení Smlouvy o úvěru nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.

Za změnu smluvních podmínek je klient (obec) povinen zaplatit 3.000 Kč.
Protože návrh dodatku byl poskytovatelem úvěru zaslán až v den jednání zastupitelstva, bude dodatek
projednán na příštím zasedání.
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6. Kořenová ČOV Chlum
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 4. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
Po podpisu smlouvy o koupi pozemků pro výstavbu KČOV je dohodnuta schůzka s projektantem na
24.4.2019, kde byly specifikovány podklady k zahájení projekčních prací. (Geodetické zaměření, stanoviska
DOSS, PRVKK – zajistí Ing. Filipec, který spolupracoval při změně PRVKK)
Byla diskutována návaznost na projekt ZD Všestary na zřízení rybníků, do kterých bude vypouštěna
vyčištěná voda z čistírny. Projektant navrhuje umístění KČOV tak, aby vyústění vyčištěných vod bylo přímo
do horní nádrže.
Kromě PD na KČOV je nutno vypsat VŘ na DSP + DVZ na kanalizační řad a na DUR + DVZ na přípojky.
Ing. Derner – včera ho navštívil pan Ing. Šperling. Bylo by dobře, aby čistírna byla umístěna tak, aby mohla
být vypouštěna rovnou do nádrže, kterou chystá budovat družstvo pro zadržování vody na závlahy. Pokud
bychom měli čistírnu posunout ještě dále po toku, tak zasahujeme do pozemků dalších vlastníků.
Z předběžných jednání by mohla přicházet v úvahu směna za obecní pozemky.
Pan Filipec zajistí dříve provedené geodetické zaměření, vydaná stanoviska dotčených orgánů, shromáždí a
předá to panu Šperlingovi. Navrhl sejít se s investičním výborem a bude zapotřebí připravit podmínky
výběrového řízení na projekt vlastní kanalizace po Chlumu.
Petr Šandera – dotázal se, když by nefungovala kořenová čistírna, jestli bude možné se napojit např. na
kanalizaci v Rozběřicích.
Ing. Derner – vývodní studii takové řešení existovalo, takže jako krajní nouzové řešení by to bylo
proveditelné bylo. Nyní ale řešíme čistírnu pro Chlum.

7. ZŠ a MŠ Všestary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 4. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
a) nástavba a přístavba budovy 2. stupně
Při dodatečné kontrole ocenění víceprací a méněprací smluvených v dodatcích č. 1 až 3 byly zjištěny
odchylky (chyby v psaní) v některých jednotkových cenách, které bylo potřeba ještě napravit, aby byl
výpočet smluvní ceny změn v souladu s původní SOD.
Jde o opravu jednotkových cen u některých položek ve změnových listech
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZL 01 - SO 03 - Střešní doplňky, větraný hřebe
ZL 02 - SO 01 - Změna výkopů pro výtah a související úpravy vi m.č. 104 a 105
ZL 03 - SO 01 - Změna invalidní WC
ZL 07 - SO 01 - Úprava podlah v m.č. 203, 205 a 206
ZL 11 - SO 01 - Škrábání maleb, příprava podkladu
ZL_22_Doplnění požárně bezpečnostních zařízení
ZL_23_Stříšky vstupy
ZL_24_Zpevněné plochy
ZL_26_VRN k D1, D2, D3

Při přepočítání některých položek je výsledkem snížení smluvní ceny celého díla při zachování rozsahu prací
o -28.513,63 Kč bez DPH. K uzavření dodatku na tuto změnu ceny přijala rada obce dne 1.4.2019 usnesení
Návrh usnesení rady obce č. R19/2019:
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Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 4, kterým se opravuje se chyba v psaní v oceněném soupisu prací u
některých položek „více a méněprací“ změnových listů č. 01, 02, 03, 07, 11, 21_1, 22, 23, 24, 26 smluvených
podle smlouvy o dílo uzavřené dne 10.01.2018, dodatku č. 1 ze dne 5.9.2018, dodatku č. 2 ze dne
14.12.2018 a dodatku č. 3 ze dne 22.2.2019 tak, že se smluvní cena snižuje o 28.513,63 Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Hlasování o usnesení č. R19/2019: pro …5…, proti …0…, zdržel se …0… – bylo schváleno
Dodatek byl uzavřen a na částku 28,513,63 Kč byl zhotovitelem vystaven dobropis.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 45/2019: Zastupitelstvo obce akceptuje postup rady obce při uzavření dodatku č. 4 ke
smlouvě o dílo ze dne 10.1.2018 na zakázku „ZŠ Všestary – nástavba a přístavba budovy 2. stupně čp. 57“ a
dodatek č. 4 na snížení ceny díla o 28.513,63 Kč bere na vědomí.
Hlasování o usnesení č. 45/2019: pro 12, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.

b) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za rok 2018
Rada obce vykonávající dle § 102 odst. 2) písm. b) Zákona o obcích úkoly zřizovatele schválila rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 160.961,01 Kč.
fond
rozdělení za rok 2018
celkový stav fondu
• Fond odměn ………………….. 80.480 Kč
………. 379.020,00 Kč
• Rezervní fond ………………….
80.481,01 Kč ………. 639.815,17 Kč

8. Informace o přípravě dalších investičních akcí
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 4. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA; Ing. Vladimír Fof
a) Přístupová komunikace k ČOV Všestary
Na zhotovitele PD pro vydání ÚR a SP a pro výběr zhotovitele byla provedena poptávka s termínem podání
nabídek do 15.4.2019. Nabídku podali:
• Hronovský Dopravní projekce 88.000 Kč bez DPH, tj. 106.480 Kč vč. DPH
• HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
95.000 Kč bez DPH, tj. 114.950 Kč vč. DPH
Rada obce schválila výsledek výběrového řízení a pověřila starostu uzavřením smlouvy o dílo s panem
Hronovským.

b) Chodníky v místní části Všestary s napojením do Rosnic
Na chodníky ve Všestarech již byla v minulosti vypracována PD a územní rozhodnutí vydáno 15.9.2010.
Protože nebyla do 2 let podána žádost o stavební povolení, ÚR pozbylo platnosti. V katastrálním území
Všestary došlo navíc k digitalizaci katastrálního operátu. Projektovou dokumentaci pro ÚR je nutno z obou
důvodů vyhotovit znovu.
Chodník od sušárny v Rosnicích směrem do Všestar musí být veden po pozemcích obce tj. po pravé straně,
kde je také od SŽDC připraven projekt na rozšíření železničního přejezdu (PD uhradila obec Všestary, stavbu
přejezdu se zabezpečovacím zařízením upraveným i pro chodce vč. propustku pod tratí a chodníkem uhradí
SŽDC).
Na zhotovitele PD pro vydání ÚR a SP a pro výběr zhotovitele byla provedena poptávka s termínem podání
nabídek do 23.4.2019.Předpokládaná cena zakázky je do 200.000 Kč bez DPH. Nabídky se předkládají
zastupitelstvu.
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Doručeny byly 2 nabídky

HIGHWAY DESIGN, s. r. o.

Okružní 948, 500 03 Hradec Králové

bez DPH

vč. DPH

189 000,00

228 690 Kč

195 000,00
235 950 Kč
Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové
Obě nabídky splnily podmínky zadání, k realizaci je doporučena nabídky spol. HIGHWAY DESIGN, s. r. o.
Hronovský, DOPRAVNÍ PROJEKCE s.r.o.

Přílohy: 8.b_Hronovsky_nabidka 005_19 Vsestary-chodniky
8.b_Hghway Design_Chodníky v místní části Všestary - PD - nabídka
Jaroslav Došel – nešlo by protáhnout chodník až do Rozběřic?
Ing. Derner – v tuto chvíli to nepůjde, projekt navazuje na již dříve zpracovanou dokumentaci. Chodník do
Rozběřic bude vhodné vyřešit současně s narovnáním vlastnických vztahů pod panelovým chodníčkem a
případným odbočovacím pruhem do Rozběřic jako jeden celek.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 46/2019: ZO schvaluje výsledek poptávkového řízení na zhotovitele projektové
dokumentace na akci „Chodníky v místní části Všestary“ a ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo za
nabídkovou cenu 189 000 Kč + DPH se společností HIGHWAY DESIGN, s. r. o., IČ: 275 13 351.
Hlasování o usnesení č. 46/2019: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0– bylo / nebylo schváleno.

9. Smlouva o dopravní obslužnosti
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 4. 2019
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Opět dorazil na obec návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění dopravní obslužnosti
linkovou dopravou.
Obec doplácí za zajíždění 1 spoje do místní části Lípa a 4 do místí části Rozběřice. Ve všech případech se
jedná o autobusovou linku IREDO 108 (č.610010). Proti minulému roku se sazby na kilometr zvýšily, a navíc
na dvakrát. Pro porovnání uvádím původní částky:
sazba za 1 km pro první tři spoje byla 17,57 Kč
sazba za 1 km pro spoj číslo 13 byla 18,22 Kč
tabulka pro období 9.12.2018 -31.3.2019
spoj
odjezd z HK počet spojů za období km
5
10:00
75
3
9
13:45
72
1
11
14:50
75
1
13
17:30
75
1
225 km + 72 km + 75 km = 372 km
sazba za 1 km pro první tři spoje je 18,33 Kč
75 km
sazba za 1 km pro spoj číslo 13 je 19,04 Kč
372 km x 18,33 Kč/km + 75 km x 19,04 Kč/km = 8.247,- Kč
tabulka pro období 1.4.2019 -14.12.2019
spoj
odjezd z HK počet spojů za období km
5
10:00
525
3
9
13:45
127
1
11
14:50
175
1
13
17:30
175
1
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sazba za 1 km pro všechny spoje je 23,11 Kč

8.247,- Kč + 23.156,- Kč = 31.403,- Kč
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 47/2019: ZO akceptuje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a zavazuje se hradit Královéhradeckému kraji částku
31.403,- Kč na zajištění průjezdu autobusu 610010 do místních částí Lípa a Rozběřice.
Hlasování o usnesení č. 47/2019: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0– bylo / nebylo schváleno.

10. Pozemky
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 4. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA, Ing. Vladimír Fof
a) věcná břemena
a.1) Vodovod pod sušárnou
Pan Roman Hynek, který zajišťoval výstavbu vodovodu pro vlastníky RD v lokalitě pod sušárnou v Rosnicích,
che předat vodovod do vlastnictví VAKu.
Žadatel: Roman Hynek
V letech 2008 - 2009 byly vybudovány v Rosnicích za tratí dva vodovody k novým novostavbám,
jeden vlevo od komunikace ze Všestar do Rosnic, druhý vpravo u ,,sušárny". První jmenovaný byl předán obci
a druhý zůstal v mém vlastnictví. Protože konečným řešením je převést vodovod do vlastnictví distributora
vody (VAK HK), mám dvě možnosti. Předat vodovod přímo VAKu a veškeré náklady spojené s převodem
uhradit, nebo vodovod převést do vlastnictví obce, která následně předá vodovod VAKu a tím by veškeré
náklady šly za obcí (geometrický plán věcného břemene, úhrada věcného břemene vlastníkovi pozemku a
čas s tím spojený).
Protože varianta využít obec, abych ušetřil vlastní prostředky mi nepřipadá v pořádku, nechal jsem
již na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán věcného břemene. Zbývá mi domluvit výši ceny věcného
břemene s obcí, protože vlastníkem pozemku, ve kterém je uložený vodovod je obec Všestary.
Ke stanovení výše ceny věcného břemene jsou v zásadě dvě možnosti. Určit cenu dohodou (dle
mého zjištění a zkušeností nejčastější možnost), nebo určit cenu na základě znaleckého posudku.
Pokud bychom jednali o výši ceny V.B. dohodou, dle mých zjištění, dotazů a vlastních zkušeností se pohybuje
okolo 1.000,- Kč, za zhotovený vodovod, většinou s odůvodněním, že jde o věc veřejného zájmu. Výjimkou
bývají developerské projekty, kde si developer buduje sítě k vlastním pozemkům, které zhodnocuje, staví na
nich a následně prodává, o což v tomto případě nešlo, protože jednotlivé pozemky již vlastnili fyzičtí
stavebníci, kteří stavěli domy sami pro sebe.
Z tohoto důvodu bych se rád domluvil s obcí Všestary na výši ceny za věcné břemeno v uvažované
hodnotě 1.000,- Kč. Pokud by ze strany obce za zpoplatnění V.B. byla navržena cena jiná, pro mě vysoká a
nedosažitelná, požádal bych o převzetí vodovodu do vlastnictví obce Všestary, tak, jak se již stalo v případě
vodovodu prvního výše jmenovaného, (ze Všestar do Rosnic za tratí po levé straně.)
V tomto konkrétním případě je pak již dáno k tíži obce nechat vyhotovit geometrický plán věcného břemene
a domluvit s fyzickými vlastníky výši ceny věcného břemene, kterou obec uhradí těm, kteří ji vodovod
předali, protože pozemek pod vodovodem vlastní oni.
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Poznámka: V místě uvažovaného zřízení věcného břemene je plánovaná výstavba stoky „A1“ kanalizačního
řadu do téže lokality.
ÚR na kanalizaci v Rosnicích bylo vydáno 4.12.2009.
společné SP na ČOV + kanalizaci Všestary, Rosnice a Rozběřice - zahájeno 29.3.2010
- vydáno 2.5.2011
Informace od autorského dozoru p. Martina Kalmuse:
Stavební povolení na Rosnice pochází asi někdy z let 2009-2010 a nezajišťovali jsme ho my, ale firma
PROIS a.s. Podařilo se nám pouze dohledat, že v podkladech na územní řízení v ulici "Za sušárnou" vodovod
ještě nefiguroval, ale v digitalizaci sítí a částečně i katastru z roku 2011 je již v podkladech zahrnut. V
dokumentaci DVZ, kterou jsme zpracovávali v roce 2017 jsme zjistili kolizi tohoto vodovodu s navrženou
trasou kanalizace, a proto zde byla navržena částečná přeložka tohoto řadu. Velikost ochranného pásma je
tam samozřejmě nevyhovující, protože jsme byli vázáni dotčením daného uličního pozemku 546 ze
stavebního povolení, tudíž nebylo možné dát sítě od sebe do normové vzdálenosti. Pokud se tedy chystáte
předat vodovod do provozování VAKu, nedělali bychom to rozhodně před vybudováním kanalizace a
realizací nutné přeložky Vodovodního řadu.
V době zajišťování stanovisek ke SP (zařizoval Prois) asi ani nebyl znám ještě vlastník vodovodu a
tudíž nebyl kdo by se k projektu vyjádřil… pokud je nyní situace jiná a vodovod už má vlastníka je nutné
vstoupit do jednání a stavební povolení na tuto přeložku dořešit.
Peníze na to stavba má, je to řešeno v DVZ.
Ing. Pavel Šandera – jestli by to nešlo stavbou před dokončením.
JUDr. Zlatohlávková – Kdo provozuje vodovod? Přeložení se určitě nevyhneme.
Ing. Derner – Provozuje to pan Hynek.
Ing. Derner – navržené věcné břemeno VAKu je cca 1,5 metru na každé straně. Přeložku i věcné břemeno
musíme dohodnout jak s panem Hynkem, tak s VaKem a najít nejvhodnější variantu.
Ing. Pavel Šandera – jestli by nebylo nejvhodnější toto probrat se stavebním úřadem, jak by to bylo nejlepší
vyřešit.

a.2) Přípojka elektro ČEZ Distribuce - SoVB číslo IV-12-2017611/02 Všestary, p.č.449/4 – kvvnn
ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 zastoupená společností TARPA s.r.o., Kydlinovská 1300, 500 02 Hradec
Králové, IČ 25970763, žádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na uložení elektro
přípojky pro stavbu RD na p.č. 449/4 v k.ú. Všestary. Na přípojku byla uzavřena Všestary – přípojka knn,
Všestary , p.č. 449/4 - smlouva o budoucí smlouvě (SoBS VB).
SoVB je ve znění dle schváleného vzoru. Úhrada za zřízení VB je stanovena ve výši 3.000,- Kč bez DPH
(2.000,- VB a 1.000,- zřízení ochranného pásma).
Příloha: 10.a.2 SoVB_Obec Všestary_23082018
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 48/2019: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122017611/02 Všestary, p.č. 449/4, kvnn se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 (zastoupena
společností TARPA s. r. o., IČ 25970763).
Hlasování o usnesení č. 48/2019: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

b) směna pozemku
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Směna pozemků pro ČOV Všestary a přístupovou komunikaci k ČOV
Obec Všestary jako plátce DPH je u prodeje / směny pozemků určených k zastavění povinna odvést DPH
z ceny pozemku (není rozhodující, že směna probíhá bez vzájemných doplatků). Tato povinnost je pro
plátce DPH u prodeje zastavitelných pozemků nově stanovena od roku 2017. Pro určení ceny pozemků
směňovaných pro ČOV i u pozemků směňovaných pro přístupovou komunikaci k ČOV bylo zadáno
vypracování znaleckého posudku (dosud nebylo dodáno).

c) prodej pozemků
Bozha – prodej pozemků v k.ú. Bříza u Všestar
Pan Ivan Bozha, bytem Bříza 71, žádá o prodej pozemku 264/9 o výměře 15 m2 a pozemku 264/12 o
výměře 24 m2 odděleného geometrickým pláne č. 165-56/2018 z pozemku č. 264/10, oba pozemky jsou
v majetku obce Všestary a nachází se uvnitř za oplocením. Důvodem je narovnání vlastnických vztahů po
zaměření průběhů plotů. Na místě bylo se sousedy ověřeno užívání dotčených pozemků, které je shodné
s navrženým dělením a žádostí o odprodej.
Na prodej pozemků o celkové výměře 39m2 byl usnesením zastupitelstva č. 58/2018 dne 13.12.2018
schválen a dne 17.12.2018 zveřejněn záměr obce na adresný prodej za účelem narovnání vlastnických
vztahů za cenu v čase a místě obvyklou, nejméně však za 200 Kč/m2. Do záměru se přihlásil pan Ivan Bozga,
bytem Bříza 71.
Pro zjištění ceny obvyklé byl pro účel prodeje vypracován Jiřím Melichem znalecký posudek č.
18/3908/2019*Bříza, který stanovil obvyklou cenu nemovitosti ve výši 8.600 Kč (tj. 220,51 Kč / m2).
Přílohy: 10.c.2_KUPNÍ SMLOUVA - Bozha
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 49/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje pro narovnání vlastnických vztahů uzavření kupní
smlouvy na prodej pozemku 264/9 o výměře 15 m2 (ostatní plocha) a pozemku 264/12 o výměře 24 m2
odděleného geometrickým pláne č. 165-56/2018 z pozemku č. 264/10 (ostatní plocha), které jsou v majetku
obce Všestary, za cenu 8.600 Kč stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklou.
Hlasování o usnesení č. 49/2019: pro 14, proti 0, zdržel se 0– bylo / nebylo schváleno.

d) koupě pozemků
K přihlášce obce Všestary do záměru Královéhradeckého kraje na prodej p.č. 116/6 v k.ú Rozběřice (orná
půda) o výměře 1286 m2 byl z krajského úřadu doručen návrh znění kupní smlouvy (zastupitelům rozeslán
23.4.2019). Celková kupní cena sestává z ceny pozemku (46 500 Kč dle znaleckého posudku) + nákladů na
znalecký posudek pro stanovení ceny pozemku (2 000 Kč) a činí celkem 48 500 Kč. K tíži obce půjde správní
poplatek 1 000 Kč na provedení vkladu.
Na pozemku vázne věcné břemeno ve prospěch Českých Radiokomunikací a.s., na pozemku probíhá
zemědělská činnost.
Pořizovaný pozemek bude možné využít pro narovnání vlastnických vztahů pod chodníkem do Rozběřic a na
případné zřízení odbočovacího pruhu do Rozběřic na silnici I/35 ve směru na Jičín.
přílohy: 10.d_KS -k.ú.Rozběřice,obec Všestary
10.d_LV+mapaKN
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
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Návrh usnesení č. 50/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na pořízení pozemku p.č.
116/6 v k.ú. Rozběřice za celkovou kupní cenu 48 500 Kč.
Hlasování o usnesení č. 50/2019: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

e) Pronájem pozemku
Na pronájem pozemku p.č.64 v k.ú Lípa u Hradce Králové (zahrada) o výměře 1249 m2, byl 14.3.2019 pod
č.j. 185/2019/OU vyhlášen záměr obce.
Do vyhlášeného záměru se přihlásil pan Josef Štefanka ml., Lípa 36. Za pronájem nabízí částku 1501,- Kč/ha,
což je v souladu se záměrem.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 51/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 64 v k.ú Lípa u Hradce
Králové (zahrada) o výměře 1249 m2, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, za cenu 187,- Kč za rok,
bez náhrady za případně vysázené dřeviny při ukončení nájmu.
Hlasování o usnesení č. 51/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

11. Dálnice D35 – dokumentace ke stavebnímu povolení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 4. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
O posouzení PD ke stavebnímu povolení na stavbu D35 Sadová – Plotiště a kontrolu splnění podmínek /
připomínek obce Všestary byl požádán Ing. Jiří Nývlt. Zpráva dosud nebyla zpracována.
prvotní postřehy:
• Projekt obsahuje mostní objekt SO 222, ačkoli v průběhu územního řízení i při projednání konceptu
DSP obec Všestary jednoznačně deklarovala, že tento objekt po jeho vybudování nepřevezme.
• DSP nerespektuje požadavek obce Všestary na provedení uzavřeného zpevněného povrchu
(asfaltobeton) přístupových cest na pozemky (SO 145 a SO 147-150), které má obec po dokončení
převzít do majetku.
• protihluková opatření – doplněna byla protihluková stěna u Rozběřic
JUDr. Zlatohlávková přednesla písemné stanovisko – viz příloha zápisu
JUDr. Zlatohlávková – co je to za druh projektové dokumentace? Nenašla to ani při opětovném přečtení.
Ing. Derner - je to dokumentace ke stavebnímu povolení. K povrchům přístupových cest zaregistroval
stejnou připomínku od města Hradec Králové. Nyní musíme lpět na tom, aby se udělaly asfaltové povrchy.
JUDr. Zlatohlávková – požádala, zda by bylo možné, aby tento bod řešilo zastupitelstvo nikoli rada obce.
Ing. Derner – má za to, že toto bylo vždy řešeno zastupitelstvem nikoli radou obce.

12. Zřízení společné jednotky požární ochrany
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 4. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
12.a) Obec Čistěves
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Obec Čistěves žádá o zřízení společné jednotky požární ochrany a předkládá návrh smlouvy. Návrh smlouvy
vychází ze vzoru HZS Královéhradeckého kraje a obdobné smlouvy uzavřené mezi obcemi Hořiněves a
Máslojedy. Výše úhrady podílu nákladů na provozu společné jednotky ze strany obce Čistěves je v návrhu
stanovena dohodou ve výši 20.000 Kč/rok. Smlouva je na dobu určitou 1 rok s automatickým prodloužení o
další rok, pokud jedna ze stran neoznámí alespoň 2 měsíce před ukončením doby trvání, že si nepřeje ve
smluvním vztahu pokračovat.
Návrh smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Čistěves dne 1.4.2019 usnesením č.2/4/2019
Smlouvu musí schválit zastupitelstva obou obcí i HZS KHK.
Příloha: 12.a_Požární ochrana Smlouva sdružení prostředků_cena dohodou
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 52/2019: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o sdružení prostředků a zřízení společné
jednotky požární ochrany s obcí Čistěves s ročním podílem obce Čistěves ve výši 20.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 52/2019: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo / nebylo schváleno.

12.b) Obec Střezetice - žádost o spolupráci při zabezpečení požární ochrany
Obec Střezetice nemá z důvodů personálního obsazení funkční jednotku požární ochrany pro plnění
povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně. Na schůzi SDH Střezetice byl projednán návrh na
zrušení JPO-5 ve Střezeticích a obec žádá o spolupráci formou uzavření smlouvy o společné jednotce
požární ochrany. Tuto funkci by mohla plnit JSDHO Chlum, která v případě mimořádných událostí jako JPOIII do Střezetic a Dlouhých Dvorů zajíždí.
Příloha: 12.b_Sřezetice- žádost o společnou JPO
Řešením může být stejná smlouva jako s obcí Čistěves.
p. Hendrych – Požádal, jestli by to bylo možné požádal o obnovu techniky, dokud jsou ještě dotace. Nová
automobilová cisterna stojí kolem 8 milionů korun, dotace bývají 90%, tak by to obec stálo jen 800.000 Kč.

13. Oblastní charita Hradec Králové – žádost o dar
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 4. 2019
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Oblastní charita Hradec Králové poskytuje zdravotní a sociální služby lidem z Královéhradeckého kraje. Svou
žádost podkládají statistickými údaji za rok 2018. Poradny domácí hospicové péče využíval jeden občan ze
Všestar. Charitní pečovatelská služba pečovala o jednoho našeho občana. Odborné poradkyně Střediska
rané péče Sluníčko systematicky a pravidelně poskytují služby dvěma rodinám ze Všestar, pečující o děti
s postižením. Kromě těchto středisek, které spadají pod Oblastní charitu Hradec Králové, využívají občané
Všestar i služeb Intervenčního centra, Nízkoprahového denního centra v Domě Matky Terezy na Pouchově,
Charitní ošetřovatelské služby a Poradny pro lidi v tísni. Průměrně tyto služby využívá 7 klientů z našich
místních částí ročně. Příspěvek v minulosti činil 10.000,- Kč.
Nejen z důvodu velké investice do kanalizace, navrhuji poskytnout dar ve stejné výši.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 53/2019: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím daru Oblastní charitě Hradec
Králové, IČ: 45979855 ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 53/2019: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/nebylo schváleno.
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14. Dotační program Všestarské spolky
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 4. 2019
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
•

SDH Rosnice žádá o celkovou částku 6.000,- Kč, jako příspěvek na Hasičský ples (hudební produkce)
konaný 16.2.2019

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 54/2019: ZO schvaluje následující příspěvky z programu „Všestarské spolky“:
• SDH Rosnice částku 6.000,- Kč, jako příspěvek na Hasičský ples (hudební produkce) konaný
16.2.2019
Hlasování o usnesení č. 54/2019: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo / nebylo schváleno.

15. Informace z rady obce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 4. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
Rada obce na svém zasedání projednala/schválila:
❖ Rozpočtové opatření č. 2/2019
Změny ve výši rozpočtu nastávají:
• ve výdajové části v navýšení § 2221 Dopravní obslužnost o 5.403 Kč.
v příjmové části beze změn
Celkový zůstatek (rezerva) rozpočtu po rozpočtovém opatření č. 2 činí 1.065.005,01 Kč 20.711,01 Kč
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 55/2019: Zastupitelstvo obce bere na vědomí přijaté rozpočtové opatření č. 2/2019.
Hlasování o usnesení č. 55/2019: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
❖ ostatní záležitosti byly obsaženy v jednotlivých bodech programu jednání zastupitelstva.

16. Úhrada faktur
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 4. 2019
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 56/2019: ZO bere na vědomí úhradu faktur:
• Aleš Libovský, IČ:74544985, Ledecká 20, 517 41 Hřibiny – administrace a podání žádosti o
dotaci projektu „Hřiště u Všestarky“, částka: 9.000,- Kč,
• SHČMS-ÚHŠ Bílé Poličany, IČ: 68247699, Bílé Poličany 1, 544 52 Bílé Poličany – kurz obsluha
motorové pily – JSDHO Chlum, částka: 1.740,- Kč,
• Svaz knihovníků a informačních pracovníků, IČ: 40765407, Wonkova 1262/1a, 500 02 Hradec
Králové – členský příspěvek, částka: 550,- Kč,
• Zeppelin CZ s.r.o., IČ: 18627226, Lipová 72, 251 70 Modletice – pronájem vysokozdvižné plošiny
- VO, částka: 16.274,- Kč,

Zastupitelstvo Všestary 25.4.2019.doc.doc

•

Stránka 15 z 16

INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02
Předměřice nad Labem – dopravní značení (dodatková tabulka, kužele, podstavec), částka:
2.087,- Kč.
• Jitigo s.r.o., IČ: 01569112, Pražská 127, 337 01 Rokycany – měření CO2 ve škole, částka:
22.990,- Kč,
• Sonepar Česká republika spol. s r.o., IČ: 47450436, Vážní 1125, 500 03 Hradec Králové – VO
Všestary - stožáry, částka: 9.580,99 Kč,
• Ing. Miloš Machút, IČ: 12950092, Běleč n. Orlicí 94, 503 46 Třebechovice p. Orebem – kontrola
ČOV ve Bříze čp.54 – odvoz kalů, částka: 3.646,90 Kč,
• Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČ: 27504514, nám. Československé armády 37, 551 01
Jaroměř – příprava a kompletace podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci
projektu: „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 332.750,- Kč,
• Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČ: 27504514, nám. Československé armády 37, 551 01
Jaroměř – příprava, zpracování a organizační zajištění podání žádosti o poskytnutí podpory
z dotačního programu KHK „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění
odpadních vod“ v rámci projektu: „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 1.815,- Kč,
• Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČ: 27504514, nám. Československé armády 37, 551 01
Jaroměř – za výkon investičního dozoru investora v rámci projektu „Kanalizace a ČOV Všestary a
místní části“, částka: 17.545,- Kč,
• Zeppelin CZ s.r.o., IČ: 18627226, Lipová 72, 251 70 Modletice – pronájem vysokozdvižné plošiny
– zeleň – vzhled obcí, částka: 13.019,- Kč,
• GEOPLAN-HK s.r.o., IČ: 28766105, Severní 722, 500 03 Hradec Králové – zaměření pozemku pro
budoucí komunikaci k ČOV Všestary, částka: 9.680,- Kč,
• Zámečnictví Michal Došel, IČ: 02626098, Mokrovousy 107, 503 15 Nechanice – zámečnické
práce (oprava čepu KUBOTA, výroba držáku, výroba přechodek pro VO, poklopy, …), částka:
33.215,- Kč,
• Ing. Jiří Roušavý, IČ: 01258982, Milady Horákové 1066, 500 06 Hradec Králové 6 – ekonomické
poradenství – aplikace zákona o DPH a zákona o dani z příjmu v podmínkách obce Všestary
03/2019, částka: 7.800,- Kč,
• Jaromír Dobeš, IČ: 65721454, Všestary 16, 503 12 Všestary – oprava střechy na zastávce na
Lípě, částka: 12.010,- Kč,
• MALINA – VRŠE s.r.o., IČ: 27462889, Zachrašťany 123, 504 01 Nový Bydžov – vývoz žumpy,
částka: 4.292,- Kč,
• EMPLA AG spol. s r.o., IČ: 25996240, Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové 15 – rozbory
odpadních vod, částka: 7.168,- Kč,
• PRODIN a.s., IČ: 25292161, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice – PD se zapracovanými změnami
přejezd Rosnice, částka: 163.350,- Kč,
• Tomáš Tyč, IČ: 72904755, Na Výsluní 55, 533 52 Pardubice – Srch – dílčí faktura „Oprava
oplocení ZŠ Všestary“, částka: 135.153,- Kč,
• Miroslav Gnol – autodoprava a mechanizace, IČ: 65723457, Na Obci 337, 503 02 Předměřice
nad Labem – autobusová doprava na výlet Lysá n/L. + Poděbrady, částka: 11.180,- Kč,
• Školky a realizace sadbových úprav, s.r.o., IČ: 49812238, Pardubická 175, 500 04 Hradec Králové
– zeleň Břízy do Břízy, částka: 8.356,- Kč,
• Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 28827261, Fráni Šrámka
1139/2, 500 02 Hradec Králové – odměna za právní služby, částka: 10.587,50 Kč,
• Ing. Martin Šolc, IČ: 87259451, Kociánova 1689, 508 00 Hořice – aktualizace dat MISYS, upgrade
o 1 verzi, částka: 14.365,- Kč,
• Sonepar Česká republika spol. s r.o., IČ: 47450436, Vážní 1125, 500 03 Hradec Králové – VO
Všestary, částka: 20.754,23 Kč,
• GAST-PRO s.r.o., IČ: 25939645, Horská 60, 541 01 Trutnov – varný kotel 150 ltr. Do školní
jídelny, částka: 102.494,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 56/2019: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
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17. Závěr
jednání ukončeno v 21:30 hodin

Zapsala: Andrea Netušilová
Ověřovatelé:

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

Čapková Dohnalová Marika DiS. ..............................................
Rezková Ladislava

Starosta obce: Ing. Michal Derner, MBA

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

Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):
č. 1 – prezenční listina
č. 2 – přijatá usnesení
č. 3 - stanovisko k bodu 11

