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Zasedání zastupitelstva dne 30. 5. 2019
Místo konání: Zasedací místnost SDH Rozběřice
Přítomni: Bělohoubek David, Ing. Derner Michal MBA, Došel Jaroslav, Ing. Fof Vladimír, Hájek Martin,
Kocián Tomáš, MUDr. Kovalský Michal, Novák Jiří, Novák Stanislav, Rezková Ladislava, Válek Leoš, JUDr.
Zlatohlávková Zuzana, Mgr. Zlatohlávková Zuzana.
Omluveni: Ing. Šandera Pavel, Čapková Dohnalová Marika DiS
Osadní výbory: Miroslav Pešek, Petr Stejskal, Ing. Pavel Černý, Josef Štefanka, Václav Matějka,
Zahájeno: 19:00 hod.

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 22. 5. 2019, 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 i ostatní občany vítám a přeji nám všem moudré rozhodování.
•

Jako zapisovatelka určena pí. Andrea Netušilová.

•

Do návrhové komise byli navrženi: Novák Jiří, Kocián Tomáš

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 57/2019: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 30. 5 2019 návrhovou
komisi ve složení Novák Jiří, Kocián Tomáš
Hlasování o usnesení č. 57/2019: pro 9, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Hájek Martin, Bělohoubek David
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 58/2019: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 30. 5. 2019 jako
ověřovatele zápisu Ing. Hájek Martin, Bělohoubek David
Hlasování o usnesení č. 58/2019: pro 11 , proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 25. 4. 2019 nebyly podány.

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

Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Připomínky občanů
ČOV a kanalizace
• informace o zahájení stavby
• dodatek úvěrové smlouvy č.2
• volba výběru zhotovitele soukromých částí přípojek
• dohoda o provedení záchranného archeologického průzkumu
• Smlouva o dílo – dodatek č. 3 záměna trubního materiálu bez vlivu na cenu
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Závěrečný účet obce za rok 2018
ZŠ a MŠ Všestary – zpráva z veřejnoprávní kontroly
Informace o přípravě a průběhu dalších akcí
Pozemky
• Záměr obce – směna pozemků
• Směna, prodej, koupě
Dálnice D35 – dokumentace ke stavebnímu povolení
Zřízení společné jednotky požární ochrany s obcí Střezetice
Žádosti o dotace a dary
Delegace na valnou hromadu VAK a Mikroregionu OPZ 1866
Informace z rady obce
Úhrada faktur
Závěr

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 59/2019: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 30. 5. 2019
Hlasování o usnesení č. 59/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

3. Připomínky občanů
Pan Štefanka – na Lípě je kanál před hasičárnou, který je vystouplý a chtělo by to srovnat.
-

na cestě mezi Chlumem a Lípou, jezdí se tam velmi rychle a běhají tam děti. Nejsou tam ani cedule
a chtělo by tam něco dát.
- Přechod na silnici do Čistěvsi není skoro vidět a chybí tam i svislá značka
Ing. Derner – požadavek na obnovení značení přechodu u Jechů již byl podán na středisko správy silnic
v Hořicích, pod kterou nyní Lípa spadá. Cesmistrová paní Lukášková zatím neodpověděla.
- pozemek naproti R. Dvořákovému – chtělo by zjistit, čí je pozemek
MUDr. Kovalský – máme nějaký výsledek na dotaci na hřiště?
Ing. Derner – výsledek by měl být v půlce června
M. Hájek – na Chlumě na křižovatce u hospody chybí zrcadlo a na cestě k muzeu i na nové ke hříbártně by
chtěly poopravit trhliny.
Ing. Pavel Černý – zeptal se, jestli by bylo možné se zeptat na lidi, co pouští letadýlka na letišti za benzinou.
Byli za panem Černým ze statku v Dlouhých Dvorech, bylo mu řečeno, že jednání by měl vyvolat obecní
úřad. Lidem to vadí, protože letadýlka dělají velký hluk a je to z větší části v neděli odpoledne.
Pan Stejskal – u Verneru je poražená značka po pravé straně

4. ČOV a kanalizace
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 5. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
a) informace o zahájení stavby
Dne 29.3.2019 převzal zhotovitel protokolárně staveniště pro stavbu kanalizace ve Všestarech, jako plochu
pro buňkoviště (zařízení staveniště) bude sloužit obecní plocha u nádraží ČD.
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Zhotovitel převzal do nájmu nebytovou část budovy čp. 53 Všestary pro kancelářské účely (pro
připomenutí: na pronájem byl 13.2.2019 vyhlášen záměr obce, nájemné v čase a místě obvyklé stanoveno
znaleckým posudkem ve výši 4.200 Kč/měs, smluvní nájemné je 4.500 Kč + DPH)
Na KD dne 14.5.2019 byla projednána etapizace uzavírek silnic ve správě SS KHK a na ně navazující
výlukové / objízdné trasy pro autobusy a 16.5.2019 vydal MMHK veřejnou vyhlášku o přechodné úpravě
provozu. V následném rozhodnutí byl na žádost zhotovitele začátek uzávěry v I. etapě posunut na 3.6.2019
• I. etapa – od křižovatky u OU po křižovatku Rosnice x Střezetice ……3.6. – 30.6.2019
• II. etapa - od křižovatky Rosnice x Střezetice k žel. přejezdu …………..1.7. – 14.7.2019
• III. etapa – od křižovatky Rosnice x Střezetice směr Střezetice ………15.7. – 30.8.2019
Souběžně budou probíhat bez uzavírky pouze s omezením provozu na polovinu vozovky práce od OU směr
HK …….. 27.5. – 30.9.2019.
Písemnou informaci o uzavírkách obdrželi do schránek všichni obyvatelé u dotčených komunikací.
Uzavírky ovlivní i autobusovou dopravu:
• při uzavírce v I. etapě 3.6.-30.6.2019 nebude zajíždět „školní linka“ Nechanice – Mokrovousy - HK
ke zdravotnímu středisku.
• při uzavírce ve II. etapě 1.7.-14.7.2019 nebude zajíždět autobus do Rosnic (autobusová zastávka
bude přemístěna na křižovatku na silnici Bříza – Bor) a současně nebude obsluhována zastávka
Všestary – odbočka Rosnice (u Khunových).
KD 28.5.2019 –
Záměna trubního materiálu
oznámeno projednání záměny trubního materiálu pro I. etapu na SFŽP za materiál stejné nebo lepší kvality
bez dopadu do ceny – nutno uzavřít dodatek ke smlouvě
Úprava trasy kanalizace ke křižovatce Rosnice / Střezetice do druhého jízdního pruh z důvodů kolize
s vodovodem po jeho fyzickém vytýčení = odsouhlasení na SS KHK a posun termínu uzavírky na 3.6.2019
Průběh prací:
27.5.2019 zahájeno frézováním vozovky od obecního úřadu směr HK
následně osazení 1. šachty a potrubí v komunikaci.
Pracovní místo je označeno dopravními značkami a ohrazeno mobilním oplocením
Ing. Derner – Vyzývá občanům k maximální opatrnosti ve styku se stavbou ať pěšky, nebo autem. Lépe, než
projíždět staveništěm, je zvolit jinou trasu.
JUDr. Zlatohlávková – jak máme postavenou pojistku.
Ing. Derner – pojistku má zhotovitel stavby.
Pan Štefanka – má známé v Dobré Vodě a ta je velká cca jako Všestary. Najali si tam právníka, který jim toto
hlídá a možná by to nebylo od věci, protože se určitě něco najde.

b) 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.
Po kontrole rozpočtů vzešlých z výběrového řízení a 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.
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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.
Příloha: 4.b.4_10149-17-LCD 02 LCD Dodatek č.2 ke smlouvě o úvěru
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 60/2019: ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 10149/17/LCD ze
dne 16.8.2017.
Hlasování o usnesení č. 60/2019: pro 13 proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

c) Volba výběru zhotovitele soukromých částí přípojek
V rámci soutěže na zhotovitele stavby Kanalizace a ČOV Všestary a místní části byla uzavřena SOD na tzv.
kmenovou část zakázky, tj. na ČOV, kanalizační řady a veřejnou část domovních přípojek. Pro realizaci
soukromých částí přípojek byl v soutěži na zhotovitele stavby určen vyhrazený závazek (opční právo), který
byl vítězem oceněn ve výši 21.599.996 Kč bez DPH.
Pro výběr zhotovitele vyhrazené části závazku lze využít opční právo, nebo provést na tuto část nové
výběrové řízení
Využití opčního práva na přípojky
Opční právo je možné využít ze strany obce kdykoliv v rozsahu 0-100%, tj. je možné využít i pouze
část opčního práva.
Výhoda využití opce: Za již známou vysoutěženou cenu by byla na soukromou část přípojek v jednacím
řízení bez uveřejnění uzavřena smlouva se stávajícím zhotovitelem kanalizace; není nutno provést další
výběrové řízení.
Nevýhoda využití opce: Cenu za přípojky nelze snížit
Nové výběrové řízení na přípojky
Pokud by nebyla část opčního práva využita, je možné na zbylé plnění realizovat novou VZ. Aby
práce na soukromých přípojkách nebyly vysoutěženy dráž, lze v zadávacích podmínkách stanovit podmínku,
aby nabídka nesměla překročit cenu vyhrazeného závazku (opce) stávajícího zhotovitele, a to jak na celek
tak pro každou místní část zvlášť. Uchazeči by mohli podat nabídku na celý rozsah, nebo by měli možnost
podat nabídku pouze do jednotlivých místních částí. V případě, že by nabídky nevyhověly zadání (překročení
maximální ceny), je možné stále uplatnit opci u dodavatele kanalizace až do doby, dokud není podepsána
smlouva s někým jiným.
Výhoda nové soutěže:
• do soutěže na menší rozsah díla se může přihlásit více uchazečů
• v nové soutěži je šance lze dosáhnout lepších podmínek (cena za dílo nebude zatížena příplatkem za
subdodávku pro GD) snížení ceny o (?) 3 – 5 % (600.000 – 1.000.000 Kč)
Nevýhoda nové soutěže:
• zpracování podmínek nové veřejné zakázky
• advokátní kancelář AK Janstová, Smetana & Nevečeřal (organizátor soutěže na kmenovou část
zakázky) nabízí organizaci VŘ za 60.000 Kč + DPH.

Zastupitelstvo Všestary 30.5.2019.doc.doc

Stránka 5 z 18

Ing. Derner – osobně by se přikláněl pro nové výběrové řízení na soukromé části přípojek.
Martin Hájek - v předchozím bodě je bankou uvedeno, že nesmíme dělat větší akce než 4 mil.
Ing. Derner – v nákladech stavby banka počítá s naší investicí 185 mil. za kanalizaci s veřejnou částí přípojek
a čistírnou, a dále dalších 22 mil. Kč za soukromé části přípojek.
JUDr. Zlatohlávková – na koordinaci by se mělo vztahovat manažerské řízení stavby.
Ing. Derner – všechny soukromé přípojky by stejně dělali subdodavatelé. Pokud je budou dělat přímo pro
obec, nebude cena zatížena přirážkou pro generálního dodavatele.
J. Novák – myšlenka, že nás výběrové řízení na soukromé přípojky bude stát 60 tis., a za jejich realizaci
můžeme ušetřit, je dobrá, a pak můžeme porovnat ty ceny a podívat se na to.
Petr Šandera – mluví se pouze o dopojení baráků do přípojek, které budou před plotem?
Ing. Derner – ano, veřejná část přípojek je součástí smlouvy, kterou máme uzavřenou.
Mgr. Zlatohlávková - Odpovědnost za vady bude stejná jako u generálního dodavatele? Jde o to, aby
podmínky byly stejné jako u generálního dodavatele.
Ing. Derner – zadávací podmínky bude samozřejmě schvalovat zastupitelstvo.
JUDr. Zlatohlávková – když se soutěžilo poprvé, tak se soutěžilo podle jednotlivých částí, při opakované
soutěži pak pan Nevečeřal psal, že by bylo lepší to udělat jako jeden celek a nikoli po částech a má za to, že
by to bylo lepší.
Ing. Derner – při zadání soutěže na menší části po jednotlivých obcích, když soukromé přípojky k uvedení
čistírny do provozu se budou provádět souběžně ve více místech najednou, se spíš rozdělí kapacity mezi
více dodavatelů. Proč si nutně zadělávat problém v termínech, pokud by to měl dělat jeden?
JUDr. Hájek Zbyněk – připadá mu, že i zastupitelstvo si zbytečně přidělává práci. Proč půjde zastupitelstvo
do dalšího výběrového řízení? S kanalizací je už i tak skluz minimálně 2 roky.
Tomáš Kocián – když by se zjistilo, že jsou ceny stejné, můžeme se vrátit k původní smlouvě?
Ing. Derner – když splní uchazeči zadávací podmínky, tak se domnívá, že zákon o zadávání veřejných
zakázek neumožňuje libovolně soutěž zrušit.
Mgr. Zlatohlávková – v tuto chvíli máme uzavřenu smlouvu, kde už smluvní pokuty jsou. Nyní ještě není
jistota, že když vysoutěžíme nižší cenu, že se můžeme vrátit k původní smlouvě.
JUDr. Zlatohlávková – myslela si, že když tam byla zadaná opce, že to budeme mít smluvně vyřešené a
vysoutěžené bez dalších komplikací.
Kocián Tomáš – starosta nabídl dvě varianty a myslí si, že by se mohlo ušetřit nebo to necháme tak jak to je
a neušetříme. Bojuje pouze za peníze.
Pan Němeček – co se stane, když se vysoutěží nejlepší a bude dražší než ten původní.
Ing. Derner – ta situace nenastane, protože v zadávacích podmínkách bude omezení maximální nabídkové
ceny tak, že pokud podá uchazeč nabídku s cenou vyšší, bude to důvod pro vyloučení, toto bude jasně dané.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 61/2019: ZO schvaluje provedení výběru dodavatele soukromých částí kanalizačních
přípojek pro všechny místní části s možností podat nabídku pro jednu nebo více místních částí.
Hlasování o usnesení č. 61/2019: pro 8, proti 2 , zdržel se 3 – bylo / nebylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 62/2019: ZO akceptuje nabídku advokátní kanceláře AK Janstová, Smetana & Nevečeřal
na provedení výběrového řízení na dodavatele soukromých částí kanalizačních přípojek pro všechny místní
části s možností podat nabídku pro jednu nebo více místních částí za nabídkovou cenu 60.000 Kč + DPH a
pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
Hlasování o usnesení č. 62/2019: pro 8, proti 0, zdržel se 5 – bylo / nebylo schváleno.
d) Dohoda o provedení záchranného archeologického průzkumu
Návrh dohody o archeologické průzkumu byl zaslán k připomínkování AK Podroužek & Moník & Petera
(předal JUDr. Haasemu). V návrhu dohody je uvedena maximální cena 1.464.915 Kč + DPH s tím, že konečná
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částka bude vypočtena jako součet nákladů na dopravu a mzdových nákladů vypočtených jako součin
skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2. smlouvy.
K provádění archeologických výzkumů je Muzeum východních Čech oprávněno na základě dohody
s Akademií věd ČR a zákona 20/1987 sb. o státní památkové péči. Pro zadávání zakázky na archeologický
výzkum na D11 vydal ÚOHS v r. 2004 stanovisko, podle kterého se tehdejší zákon o veřejných zakázkách
40/2004 Sb. na tento typ prací nevztahoval. Obdobné ustanovení je i v současném Zákonu o zadávání
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., § 29 písm. r.
Příloha: 4.d_ÚOHS 2004
Analogicky je třeba přistupovat i k použití směrnice č. 1/2016 k zadávání zakázek malého rozsahu
Mgr. Zlatohlávková – můžeme přijmou výjimku ze směrnice.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 63/2019: ZO přijímá výjimku ze směrnice obce Všestary č. 1/2016 k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro zadávání zakázek na záchranný archeologický průzkum.
Hlasování o usnesení č. 63/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
Příloha: 4.d_Všestary - kanalizace - dohoda_revize AK-cistopis 23.5.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 64/2019: ZO schvaluje uzavření dohody s Muzeem východních Čech v Hradci Králové, IČ
00088382 o provedení záchranného archeologického průzkumu při realizaci stavby „Kanalizace a ČOV
Všestary a místní části“ s tím, že cena prací nepřekročí 1.464.915 Kč bez DPH.
Hlasování o usnesení č. 64/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

e) Smlouva o dílo – dodatek č. 3 záměna trubního materiálu bez vlivu na cenu
Ke smlouvě o dílo byly dosud uzavřeny dva dodatky
Dodatek č. 1 - Vypuštění povinnosti zveřejnění smlouvy v registru smluv
Dodatek č. 2 – Změna čísla účtu zhotovitele
Zhotovitel stavby oznámil potřebu záměny trubního materiálu a předkládá změnový list č. 1:
Zdůvodnění změny:
Záměna materiálu trubního vedení Ultra Rib 2, PP, SN12 za materiál Ultra Cor, PP, SN12 je vynucena
aktuálním nedostatkem stavebního materiálu na trhu. Výrobce není schopen garantovat dodávky materiálu
v požadovaném množství a v požadovaném termínu. Vzhledem k zájmu investora a dodavatele stavby
zahájit výstavbu v co nejbližším termínu, je předmětem změny záměna materiálu pro všechny části
projektu, které jsou dle HMG plánovány v Etapě č. 1, tj. části 100 Všestary, 210 Rozběřice, 310 Rosnice.
O stanovisko k záměně materiálu byl požádán generální projektant.
K odůvodnění záměny zhotovitel ve změnovém listu přikládá:
• Doklad o aktuální dostupnosti trubního materiálu Ultra Rib 2, PP, SN 10
• Certifikáty a prohlášení o shodě pro materiál Ultra Cor, PP, SN 12
• Vyjádření projektanta (AD) k záměně potrubí – potrubí navržené k záměně je stejné kvality, záměna
nezhorší parametry dodávaného díla a je možná
Informace o projednání záměny administrátorem u poskytovatele dotace a jeho požadavku na uzavření
dodatku ke smlouvě byla podána na kontrolním dnu 28.5.2019. Záměna nebude mít vliv do ceny.
U organizátora VŘ byl ověřen a schválen postup dle Zák. č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných
zakázek, §222, odstavec 7 d) a dodatek lze takto uzavřít.

Zastupitelstvo Všestary 30.5.2019.doc.doc

Stránka 7 z 18

Ing. Derner – přečetl zastupitelům odst. 7 d) § 222 zák. č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných
zakázek.
Na záměnu materiálu je nutno uzavřít dodatek č. 3.
Přílohy: 4.e_Vsestary_ZL1_Zamena_trubniho_materialu_KRICI_LIST
4.e_SOD_COV a kanalizace Vsestary-Dodatek č.3
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 65/2019: ZO schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo „Kanalizace a ČOV
Všestary a místní části“ ze dne 10.10.2018, který řeší záměnu potrubí Ultra Rib 2 SN 12 na Ultra-cor SN 12 v
I. etapě stavby bez vlivu na cenu.
Hlasování o usnesení č. 65/2019: pro 12, proti 0, zdržel se 1 – bylo / nebylo schváleno.

5. Závěrečný účet obce za rok 2018
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 5. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
Závěrečný účet obce byl zveřejněn 13.5.2019.
Na úřední desce byl návrh závěrečného účtu zveřejněn v souladu s §17, odst. 6 zákona 250/2000 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. 1-10
1.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC
18 stran
2.
Rozvaha ÚSC
5 stran
3.
Výkaz zisku a ztrát ÚSC
3 strany
4.
Příloha účetní závěrky ÚSC
17 stran
5.
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Všestary vč. příloh účetní závěrky
35 stran
6.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Všestary
12 stran
7.
Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
3 strany
8.
Inventarizační zpráva
2 strany
9.
Údaje o poskytnutých garancích
1 strana
10.
Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
1 strana
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Všestary za rok 2018 konstatuje, že nebyly zjištěny chyby
a nedostatky a neuvádí se žádná rizika.
Výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Všestary vč. příloh účetní závěrky schválila za
zřizovatele rada obce.
JUDr. Zlatohlávková – o tom, že přišel závěrečný účet školy o tom ví, ale neví o tom, že by přišel závěrečný
účet obce.
Ing. Derner – závěrečný účet obce byl zveřejněn a všem přístupný od 13.5.2019.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 66/2019: Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez
výhrad a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018.
Hlasování o usnesení č. 66/2019: pro 11, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 67/2019: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2018 sestavenou k 31.12.2018 a
hospodářský výsledek za rok 2018, který bude přeúčtován na účet 431.
Hlasování o usnesení č. 67/2019: pro 11, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
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6. ZŠ a MŠ Všestary – zpráva z veřejnoprávní kontroly
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 5. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
Dne 20.4.2019 proběhla v PO Základní škola a mateřská škola, Všestary veřejnoprávní kontrola. Kontrolu
provedl Jaroslav Meliš, Pod Zámečkem 1054/48 Hradec Králové, IČ: 078515332 (pozn.: dřívější auditor
krajského úřadu)
Předmětem kontroly hospodaření bylo:
1) ověření účetní závěrky roku 2018, vč. kontroly daňového přiznání
2) kontrola účetnictví za období 2018 (ověření, zda je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. a s ním
souvisejícími předpisy tak, aby účetní závěrka na jeho základě sestavená podávala věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví - stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření, zda je vedeno
úplně, průkazným způsobem, správně a srozumitelně)
3) kontrola výkazů k 31.12.2018
4) dokladová kontrola (věcná správnost, náležitosti úč. dokladů atp.)
5) posouzení vnitřního kontrolního systému
6) kontrola evidence majetku vč. jeho pořizování
7) investiční dotace a dotace na opravy od zřizovatele – kontrola správnosti použití a výběr dodavatele
8) ověření odstranění nedostatků z předchozí kontroly
Kontrola konstatuje, že účetnictví je vedeno řádně a nebyly nalezeny vady a nedostatky. Za zmínku stojí
dovětek ve zprávě:

„Dále musím konstatovat, že se zde vzácně sešli lidé, kteří jsou opravdu na svých místech, plnění
povinností jak paní ředitelky, tak paní hospodářky a účetní je ukázkové.“
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 68/2019: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z veřejnoprávní kontroly hospodaření
Základní školy a mateřské školy, Všestary s výsledkem bez nedostatků.
Hlasování o usnesení č. 68/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

7. Informace o průběhu a přípravě dalších akcí
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 5. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA; Ing. Vladimír Fof
a) Chodníky Rozběřice
Ve vazbě na smluvní termíny realizace kanalizace v Rozběřicích v období září 2019 - září 2020 je vhodné
bezprostředně navázat výstavbou chodníků. Na realizaci chodníků podél silnice od Nedělišť k Hejcmance a
od křížku k zastávce u rybníka je vydáno stavební povolení. K financování je vhodné obdobně jako na Lípě
požádat o dotaci ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury).
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 69/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na stavbu „Všestary –
Chodníky, lokalita Rozběřice“.
Hlasování o usnesení č. 69/2019: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
b) Chodník ke Všestarce
Práce na chodníku provádí Agrostav Pardubice, a.s. se smluvním termínem dokončení do 31.10.2019,
zhotovitel však předpokládá dokončení nejpozději do poloviny června.
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Těleso vlastního chodníku vč. místa pro přecházení u čp. 1 a propustku na Melouce i plocha parkovacích
stání u parku jsou dokončeny. Probíhá montáž oplocení a zbývají asfaltové plochy u parku a úprava
napojení mlatové cesty od pramene Všestarky. Za dosud provedené práce byla vystavena faktura ve výši
941.607,75 Kč.
Na stavbě byly provedeny vícepráce. Před asfaltováním parkoviště u parku byla položena kanalizační
přípojka, v místě křížení nové kanalizace s chodníkem je uloženo potrubí, vzhledem k výškovým rozdílům
byla doplněna podezdívka k sousednímu plotu, byl opraven chodník u fary od přechodu ke kostelu.
Montáž veřejného osvětlení chodníku zajišťuje obec vlastními kapacitami.

c) Zkapacitnění komunikací kolem ZŠ, MŠ a bazénu
Návrh zkapacitnění komunikací a parkovacích míst zasahuje bezprostředně nad zdravotním střediskem
výměrou 74 m2 do pozemku v majetku státu (p.č 67/4), který spravuje SPÚ (Státní pozemkový úřad).
Do téhož pozemku zasahuje výměrou cca 43 m2 již stávající parkoviště vybudované v roce 2006, avšak bez
projednání a souhlasu SPÚ.
O pořízení pozemku pro rozšířené parkoviště jednal starosta s ředitelem KPÚ v Hradci Králové. Pořízení části
pozemku, na který zasahuje/bude zasahovat parkoviště je možné pouze směnou za podmínky že:
• za pozemek k zastavění nabídne obec ke směně dvojnásobek požadované výměry takového
pozemku, který není zastavitelný a je možné ho pronajmout
• směňované pozemky budou oceněny znaleckým posudkem a obec doplatí rozdíl v takto
stanovených cenách
Proces schválení a uzavření takovéto směny obvykle trvá ze strany SPÚ 1 až 1,5 roku.
Pořízením pozemku od SPÚ za výše definovaných podmínek dojde mj. i k nápravě dosavadního stavu se
záborem cizího pozemku.
JUDr. Zlatohlávková - i černé stavby se dají předělat na bílo, ale toto je určitě serioznější přístup. Když návrh
usnesení četla, tak jí vůbec nenapadá, za co by směnovala. Správnější by bylo udělat geometrický plán a
poté na pozemkový úřad navrhnout směnu za určitý pozemek.
d) oprava pomníků
S vítězem výběrového řízení Vítem Makovcem byla uzavřena smlouva o dílo na opravu pomníků (Centrální
kříž na hřbitově Všestary a tzv. Morový sloup u panelky). Technický dozor vykonává pan Aleš Zlatohlávek.
Smluvní termín dokončení díla je do 30.8.2019.
Práce budou zahájeny na centrálním kříži na hřbitově ve Všestarech na přelomu měsíců květen / červen.
Přestávka – 20:45 – 20:55 hodin.

8. Pozemky
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 5. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA, Ing. Vladimír Fof
a) Záměr obce – směna pozemků
Garáže u bytovek ve Všestarech jsou postaveny mimo pozemky zapsané v katastru nemovitostí. Pro
narovnání vlastnických vztahů byl zaměřen skutečný stav a vypracován geometrický plán č. 415-28/2016.
Narovnání je možno provést uzavřením směnné smlouvy mezi obcí Všestary a vlastníky jednotlivých
pozemků pod garážemi
Záměr na směnu pozemků byl již schválen zastupitelstvem 15.11.2018 usnesením č. 33/2018 jako adresný
se všemi vlastníky. Po jeho vyhlášení však došlo ke změně jednoho z vlastníků a záměr nebylo možno
dokončit.
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Proto je zastupitelstvu předložen aktualizovaný návrh záměru i směnné smlouvy, kterou vypracoval Mgr.
Jan Urban.
Příloha: 8.a_směnná smlouva garáže
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 70/2019: 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 přijímá do svého výlučného vlastnictví Jiří
Doležal,
- 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 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 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 přijímá do svého výlučného vlastnictví
Eva Vargová,
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-

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 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 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 přijímá do svého výlučného vlastnictví
Zemědělské družstvo Všestary,
- 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 přijímá do svého výlučného vlastnictví
Zemědělské družstvo Všestary,
- 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 přijímá do svého výlučného vlastnictví
František Holub
Hlasování o usnesení č. 70/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo/nebylo schváleno.

b) Směna, prodej, koupě pozemku
Při směnách zastavitelných pozemků obce, které se realizují bez vzájemného finančního vypořádání, je
nutno stanovit hodnotu, za kterou pozemky obec ze svého majetku pozbývá („prodává“). Schválit prodej či
směnu majetku vč jeho ceny je výhradně v kompetenci zastupitelstva, přičemž obec je povinna se svým
majetkem nakládat účelně a hospodárně.
V případě chystané směny pozemků pro ČOV Všestary byl na obcí směňované pozemky vyhotoven znalecký
posudek podle vyhlášky, kde je výsledná cena 262,04 Kč/m2. Navrhuji proto stanovit pro případy směn
zastavitelných pozemků bez vzájemného finančního vyrovnání (tj. že se obě strany dohodnou, že
směňované pozemky mají stejnou hodnotu) cenu pozbývaných pozemků ve výši 262 Kč/m2 vč. DPH.

b.1) Směna pozemků pro ČOV Všestary
Pro realizaci směny pozemků pro ČOV ve Všestarech označených v GP č. 447-2018 jako p.p.č. 376/32 o
výměře 293 m2 a st.p.č. 215 o výměře 7 m2, tj. s celkovou výměrou 300 m2 za pozemky, které jsou
označeny v tomtéž geometrickém plánu jako p.č. 363/110 o výměře 310 m2 a p.č. 376/6 o výměře 66 m2,
tj. s celkovou výměrou 376 m2, za současného zrušení VB na p.p.č. 363/7 a zápisu nového VB chůze a jízdy
podle GP č. 447-55/2018 schválilo ZO dne 30.8.2018 usnesením č. 114/2018 vyhlášení záměru (zveřejněno
dne 27.9.2018 pod č.j. 596/2018/OU). Zástavní právo, které dříve vázlo na pozemku 363/8, je již vymazáno.
Do záměru se přihlásilo ZD Všestary.
Návrh smlouvy směnné a smlouvy o zřízení a zrušení věcného břemene vypracoval Mgr. Jan Urban vč.
návrhu na vklad. Na návrh druhého směňujícího (ZD Všestary), který do směny vkládá o 76 m2 více, má
směna proběhnout bez doplacení rozdílu hodnoty pozemků.
Souhlas s dělením pozemků podle GP č.447-2018 vydal stavební úřad MMHK.
Příloha: 8.b1_směnná smlouva ZD Všestary
8.b1_787434_GP_00447-podpis KU
8.b1_ČOV-SITUACE orto-foto
Ing. Derner - konzultoval toto Mgr. Hamplovou, která má advokátní kancelář zabývající se samosprávou.
Pokud obec získává směnou více, je návrh na směnu bez doplacení zcela v pořádku. Informaci má zatím
ústně, písemné stanovisko zatím neobdržel.
JUDr. Zlatohlávkovou – myslí si, že doposud se to dělalo tak, že se pozemky ocenily a ten, který byl vyšší, tak
se doplatil. Nemyslí si, že bychom si s DPH měli lámat hlavu. Ve smlouvě není uvedeno, kdo má předkupní
právo a podle jejího názoru je to právní vada.
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Ing. Derner – jestli vezmeme cenu oceněnou znalcem, tak pro odvod DPH máme jasno. DPH vyřešit
musíme. Podle vyhlášky znalec nastejno neocení. V původním záměru o doplacení nebyla zmínka. Necháme
vyhlásit nový záměr?
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 71/2019: ZO schvaluje vyhlášení záměru na zrušení věcného břemene chůze a jízdy na
pozemku 363/7 v k.ú. Všestary zapsaného ve prospěch obce Všestary za účelem současného provedení
dělení pozemků a směny pozemků dle geometrického plánu č. 447-55/2018P a zápisu nového věcného
břemene chůze a jízdy dle téhož geometrického plánu, a to s doplacením rozdílu hodnoty směnovaných
pozemků v cenách stanových znalcem podle vyhlášky
Hlasování o usnesení č. 71/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

9. Dálnice D35 – dokumentace ke stavebnímu povolení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 5. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
Posouzení PD ke stavebnímu povolení na stavbu D35 Sadová – Plotiště a kontrolu splnění podmínek /
připomínek obce Všestary zpracoval Ing. Jiří Nývlt, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby:
Na základě připomínek Obce Všestary k územnímu řízení na stavbu D35 Sadová – Plotiště byly k
jednotlivým připomínkám po prostudování územního rozhodnutí a příslušných částí dokumentace pro
stavební povolení zjištěny následující skutečnosti:
Příloha: 9_Konzultační stanovisko k připomínkám obce Všestary k D35
SO 145 a 147-150 Přístupy na pozemky
Vydané územní rozhodnutí stanovuje, že povrch navržených komunikací bude uzavřený zpevněný v
šíři zpevnění 3,5 m + 2x0,25 m nezpevněná krajnice. Dokumentace pro stavební povolení tento požadavek
respektuje a jako povrch navrhuje penetrační makadam hrubý s nátěrem z asfaltové emulze. Požadavek na
uzavřený zpevněný povrch je tímto splněn.
Požadavek na splnění parametrů poloměrů, rozhledů a dalších náležitostí je dán požadavkem na
respektování příslušných ČSN.
SO 202 Most na D35 přes vodoteč Melounku
Převedení vodního toku Melounky pod tělesem D35 je navrženo mostem světlé šířky 6,0 m a výšky
cca 2,0 m. Průtočná kapacita tak několikanásobně převyšuje kapacitu stávajícího propustku pod stávající
silnicí I/35 a tím je zaručeno nevzdouvání vodního toku Melounky vlivem stavby D35.
SO 222 Most na přeložce přístupové cesty přes D35 v km 31,204
V příloze SO 222 - Technická zpráva v článku 1 - Identifikační údaje v kapitole 1.2 Objednatel,
investor, stavebník je uveden údaj - Následný správce - Obec Všestary.
SO 421 Přeložka vedení VO v km 34,024 Obec Všestary
Dokumentace obsahuje stavbou D35 vyvolanou přeložku VO.
SO 701 Protihluková opatření
Na základě Aktualizace akustické studie z 11/2017 byly zpracovány hlukové mapy pro rok 2050 v
noční době (22:00-06:00) lokalit Lípa, Rozběřice a Všestary. Pro lokalitu Rozběřice byla navržena PHS v délce
304 m. Pro lokalitu Lípa jsou hlukové limity splněny konfigurací terénu a výškovým vedení D35 (v zářezu).
E – Zásady organizace výstavby
V příloze 1 – Technická zpráva je uvedeno v článku 9 – Přístupy na staveniště
Přístupy na staveniště budou řešeny přednostně ze stávající silnice I/35, s následným pohybem
staveništní dopravy v trase dálnice D35 či překládaných silnic.
Přístup na stavbu po silnicích II. či III. tříd a místních komunikací bude možný pouze v
odůvodněných případech a se souhlasem vlastníka či provozovatele těchto pozemních komunikacích.
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Pro navazující komunikace i výstavbu či přeložky inženýrských sítí budou využity vhodné výše
uvedené přístupy.
Použití přístupových komunikací musí být souhlasně projednáno před zahájením stavebních
prací s PČR, vlastníky, dotčenými obcemi a orgány.
Grafické znázornění přístupů na staveniště je uvedeno v příloze E. 2.
K požadavku na uvedení stavbou dotčených staveb do původního stavu – vydané územní
rozhodnutí stanovilo podmínky pro umístění a provádění stavby – mj. Řešit úpravu stavbou narušených
pozemků, dotčené pozemky a stavby uvést do původního stavu.
Děšťová kanalizace v majetku obce Všestary
Novostavba D35 musí dle stavebního zákona vč. vydaného územního rozhodnutí respektovat
stávající inženýrské sítě v kontaktu se staveništěm.
Splašková kanalizace v majetku obce Všestary
Novostavba D35 musí dle stavebního zákona vč. vydaného územního rozhodnutí respektovat
stávající a další pravomocně stavebně povolené inženýrské sítě v kontaktu se staveništěm.
Dokumentace ke stavebnímu povolení respektuje většinu požadavků obce vznesených v územním řízení s
výjimkou:
SO 222 Most na přeložce přístupové cesty přes D35 v km 31,204 a – obec odmítá převzít most do správy
SO 145 a 147-150 Přístupy na pozemky – DSP sice navrhuje uzavřený povrch, avšak nikoli jako požadovaný
asfaltobeton, ale s povrchem hrubého penetračního makadamu s nátěrem z asfaltové emulze.
Ing. Derner – navrhuje požadovat, aby konstrukce vozovky přístupů na pozemky, byla doplněna alespoň o
- živičný kryt tl. 50,,
- krajnice byly provedeny ze živičného recyklátu,
- v případě únosnosti zemní pláně menší než 50 MPa byla vyměněna aktivní zóna v min. tl. 0,5 m
Bez provedení vozovky s výše uvedeným doplněním technického řešení nepřevezme obec Všestary
objekty SO 145 a SO 147-150 Přístupy na pozemky do svého majetku ke správě a udržování.
příloha: 9_D35-návrh vyjádření k DSP 05_2019
JUDr. Zlatohlávková – myslí si, že dokumentace ke stavebnímu řízení není vyvěšena. Zajímalo by jí, kam se
dostává výška v průřezu, kde nebudou protihlukové stěny. Jsou to věci, které nás zajímají a pokud možno je
mít namítané v tomto řízení. Není možné to po Ing. Dernerovi požadovat, protože není projektant. Obrátila
by se např. na projektanta předchozího stupně dokumentace Valbek.
JUDr. Zlatohlávková – myslí si, že námitky musí být podloženy jednotlivými odkazy na projektovou
dokumentaci, co se v ní říká, co je v plánu, jak je to nakreslené, kolik je tam výška silnice, hluková zátěž atd.
Toto jsou věci, na které se necítí, aby je popisovala. Musí nám pomoci projektant, který to projektoval nebo
projektuje.
Ing. Derner – Když se řešil hluk pro územní řízení, tak mu oslovený specialista sdělil, že nám žádnou oficiální
zprávu nevydá. Při představení konceptu dokumentace ke stavebnímu povolení jsme požadovali doplnění
referenčních bodů pro hlukovou studii. Bylo ve všech našich obcích. Žádali jsme doplnění protihlukových
stěn. Jestli by nestálo za to kontaktovat hlukaře.
JUDr. Zlatohlávková – jak to bude s propustkem u Šotolu. Až budeme vědět, na koho se obrátit, tak se nás
bude muset sejít více.
Ing. Derner – Propustek u Šotolu není součástí projektu dálnice. Můžeme zažádat o zvětšení propustku.
Pokud jde o hluk, tak távající stavby mají v normě vyšší povolenou hlukovou zátěž než nové stavby. Pokud
chceme nějaké posouzení, musíme dát zadání. Člověk, který to bude dělat musí vědět, co nás nejvíce tíží.
JUDr. Zlatohlávková – toto je věc, která ovlivní lidi v našich obcích. Určitě by se nebránila tomu, aby se do
tohoto investovalo.
T. Kocián – měl pocit, že RSD splňovalo normy, ale tlačili jsme je do toho, abychom měli nadstandard. To
jsme chtěli mít zapsané.
MUDr. Kovalský – pokud si to dobře pamatuje, tak měření skutečného hluku můžou udělat až za provozu.
Nyní s tím stejně nic jiného neudělají. V ceně zakázky je to podle jeho názoru minimální záležitost.
JUDr. Zlatohlávková – Chceme aby se to řešilo a ne že se to nějak udělá. Navrhla zamyslet se nad tím, koho
zkontaktovat, co např. dopravní fakultu.
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10. Zřízení společné jednotky požární ochrany s obcí Střezetice
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 5. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
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.
Výše úhrady podílu nákladů na provozu společné jednotky ze strany obce Střezetice 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 Střezetice dne 6.5.2019 usnesením č.6/19
Smlouvu musí schválit zastupitelstva obou obcí i HZS KHK.
Příloha: 10_Požární ochrana Smlouva sdružení prostředků_cena dohodou
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 72/2019: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o sdružení prostředků a zřízení společné
jednotky požární ochrany s obcí Střezetice s ročním podílem obce Střezetice ve výši 20.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 72/2019: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/nebylo schváleno.

11. Žádosti o dotace a dary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 5. 2019
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Vzpomínkové akce – 153. výročí bitvy u Hradce Králové 1866
V letošním roce budou vzpomínkové akce probíhat v pátek 28. června a v sobotu 29. června. Tradiční
zádušní mše za padlé z bitvy se uskuteční v kostele proměnění Páně na Chlumu ve výroční den 3. 7. 2019.
Na vzpomínkové akce máme pro letošní rok v rozpočtu alokováno 40.000,- Kč. Obec vždy platila dopravní
značení pro omezení provozu. V loňském roce to stálo 8.293,- Kč.
Garda města HK z.s., IČ: 42194903 žádá o příspěvek na vlastní realizaci vzpomínkových akcí.
Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s., IČ: 00486345 žádá o příspěvek ve výši 25.000,- Kč na
údržbu a péči o válečné hroby vztahující se k prusko-rakouské válce z roku 1866. Jedním z nich je pomník
pruských důstojníků Ferdinanda von Notz a Gustava von Rechenberg, který je v evidenci spolku veden pod
ev.č. HK-193 a v rámci Centrální evidence válečných hrobů, kterou vede Ministerstvo obrany, je označen
číslem CZE5205-4118. Tento pomník se nachází v severovýchodní části obce Lípa na parcele č. 19/4 v k.ú.
Lípa u Hradce Králové. Dalším je pomník - pískovcového hranolu o rozměru 37 X 37 cm s litinovým křížem s
Kristem, který je v evidenci spolku veden pod ev.č. HK-399 a v rámci Centrální evidence válečných hrobů,
kterou vede Ministerstvo obrany, je označen číslem MO - CZE 5205 – 3852, nachází se na parcele č. 560/2 v
katastrálním území Rosnice.
Navrhuji od částky 40.000,- Kč odečíst předpokládaných 8.500,- Kč a ostatní rozdělit na půl mezi obě dvě
organizace (tedy 15.750,-Kč )
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Martin Hájek navrhl dát 25 tis. Komitétu na údržbu pomníků a zbývající částku gardě.
Ing. Derner – s tímto souhlasí. Ví, že se v letošním roce nebude opravovat hřbitovní zeď na Chlumu, navrhl
finance doplnit přesunem v rozpočtovém opatření částku.
T. Kocián – rozděli by pouze co je v rozpočtu.
Ing. Derner – navrhuje Gardě města HK alespoň 10.000 Kč.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 74/2019: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na realizaci vzpomínkových akcí 153. výročí
bitvy u Hradce Králové 1866 spolku Garda města HK z.s., IČ: 42194903 ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 74/2019: pro 4, proti 1, zdržel se hlasování 8 – bylo/nebylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 75/2019: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na realizaci vzpomínkových akcí 153. výročí
bitvy u Hradce Králové 1866 spolku Garda města HK z.s., IČ: 42194903 ve výši 6.500,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 75/2019: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/nebylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 73/2019: ZO schvaluje poskytnutí daru na údržbu a péči o válečné hroby vztahující se
k prusko-rakouské válce z roku 1866 ev.č. HK-193 a ev.č. HK-399 spolku Komitét pro udržování památek z
války roku 1866, z.s., IČ: 00486345 ve výši 25.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 73/2019: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – 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. Stejnou žádost jsme v loňském roce nepodpořili. Mimo jiné bylo řečeno, že se jedná o zájmové
sdružení, které dostává příspěvek od státu.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 76/2019: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz v roce 2019 spolku Linka bezpečí,
z.s. ve výši 2,500,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 76/2019: pro 5, proti 4, zdržel se hlasování 4 – bylo/nebylo schváleno.

Oblastní charita Hradec Králové – děkovný dopis
Na minulém zasedání Zastupitelstvo obce souhlasilo s poskytnutím daru Oblastní charitě Hradec Králové.
Přišel děkovný dopis od pana ředitele, kde srdečně děkuje za finanční dar. Tento dar pomůže lidem v nouzi.
Pomoc je vnímána jako výraz lidskosti a solidarity.
Nohejbal klub Bříza
Žádost o mimořádný příspěvek nad rámec programu Všestarské spolky ve výši 5.000,- Kč. Ve Bříze se bude
konat 4.7.2019 na sportovním hřišti letní kino pro veřejnost.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 77/2019: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na pořádání letního kina 4.7.2019 spolku
Nohejbal klub Bříza, IČ: 22868259 ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 77/2019: pro 8 , proti 0, zdržel se hlasování 4 – bylo/nebylo schváleno.
T. Kocián – chceme udělat něco pro občany, bylo vymyšleno letní kino. Promítnutí bude stát 16 tis.
Všestarské spolky
• SDH Všestary žádá o celkovou částku 8.245,- Kč, jako příspěvek 7.473,- Kč na odměny a materiál
k soutěžím na akci „Slet čarodějnic a 772,- Kč na poplatek OSA při pořádání plesu
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Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 78/2019: ZO schvaluje následující příspěvky z programu „Všestarské spolky“:
• SDH Všestary ocelkovou částku 8.245,- Kč, jako příspěvek 7.473,- Kč na odměny a materiál
k soutěžím na akci „Slet čarodějnic a 772,- Kč na poplatek OSA při pořádání plesu
Hlasování o usnesení č. 78/2019: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo / nebylo schváleno.

12. Delegace na valnou hromadu VAK a Mikroregionu OPZ 1866
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 5. 2019
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
a) Valná hromada VAK
Dne 5.6.2019 se koná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové. Delegování
zástupce obce na jednání valné hromady je v kompetenci zastupitelstva obce.
Rada obce navrhuje Ing. Vladimíra Fofa.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 79/2019: ZO deleguje na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s. IČ: 48172898, která se koná 5. 6. 2019, svého zástupce Ing. Vladimíra Fofa.
Hlasování o usnesení č. 79/2019: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo/nebylo schváleno.
b) Valná hromada Mikroregionu OPZ 1866
V pátek 21.6.2018 se od 17 hodin koná v Hořiněvsi v hostinci U Šáfrů valná hromada mikroregionu OPZ
1866. Na jednání má zastupitelstvo delegovat 4 zástupce obce. Rada obce navrhuje delegáty: Ing. Michal
Derner MBA, Ing. Vladimír Fof, Jaroslav Došel a doplnění čtvrtého na návrh zastupitelstva.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 80/2019: Zastupitelstvo obce jmenuje Ing. Michala Dernera MBA, Ing. Vladimíra Fofa,
Jaroslava Došela a Jiří Novák jako zástupce obce na valné hromadě DSO Mikroregion OPZ 1866.
Hlasování o usnesení č. 80/2019: pro 11, proti 0, zdržel se 1 – bylo/nebylo schváleno.

13. Informace z rady obce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 5. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
Rada obce na svém zasedání projednala/schválila:
❖ Rozpočtové opatření č. 3/2019
Změny ve výši rozpočtu nastávají
• na straně příjmů a jsou způsobeny
příjem za sběrné suroviny 10.000 Kč
přefakturace GP Ing. Řeháková (směna pozemků) 6.292 Kč
vratka mylné platby 2.174 Kč
Celkem navýšení příjmů o 18.466 Kč
• na straně výdajů změny nejsou
Zůstatek rozpočtových účtů (rezerva) se zvyšuje o 18.466 Kč a je po schválení rozpočtového opatření č.
3/2019 ve výši 1.083.471,01 Kč.
❖ Rozpočtové opatření č. 4/2019
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Změny ve výši rozpočtu nastávají v důsledku dotace na konání voleb do Evropského parlamentu
• na straně příjmů i na straně výdajů dochází k navýšení o 174.000 Kč
Zůstatek rozpočtových účtů (rezerva) se se nemění a je po schválení rozpočtového opatření č. 4/2019 ve
výši 1.083.471,01 Kč.
❖ Rozpočtové opatření č. 5/2019
Změny ve výši rozpočtu nastávají v důsledku dotace pro příspěvkovou organizaci obce ZŠ a MŠ Všestary na
projekt vzdělávání, která prochází rozpočtem obce jako „průtokový transfer“
• na straně příjmů i na straně výdajů dochází k navýšení o 42.300 Kč
Zůstatek rozpočtových účtů (rezerva) se se nemění a je po schválení rozpočtového opatření č. 5/2019 ve
výši 1.083.471,01 Kč.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 81/2019: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3/2019, č. 4/2019 a
5/2019.
Hlasování o usnesení č. 81/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo/nebylo schváleno.
❖ Sěrný dvůr – prodloužení provozní doby
Rada obce schválila s platností od 1.6.2019 prodloužení provozní doby sběrného dvora každou sobotu
(mimo svátky) od 8 do 11 hodin.
❖ ostatní záležitosti byly obsaženy v jednotlivých bodech programu jednání zastupitelstva.

14. Úhrada faktur
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 5. 2019
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 82/2019: ZO bere na vědomí úhradu faktur:
• Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947996, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové – právo provést stavbu (kanalizační řad Všestary), částka: 1,622.610,- Kč,
• Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947996, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové – právo provést stavbu (kanalizační přípojky Všestary), částka: 205.821,Kč,
• Rejmánek Libor – zemní a výkopové práce, IČ: 67491481, Všestary 166, 503 12 Všestary –
výkopové a zemní práce – čištění vodoteč Rozběřice, částka: 1.500,- Kč,
• SET SERVIS centrum reklamy a tisku s.r.o., IČ: 63218178, Helvíkovice 113, 564 01 Žamberk –
hrobové štítky, částka: 16.202,- Kč,
• AŽD Praha s.r.o., IČ: 48029483, Železniční 1, 779 00 Olomouc – spojky pro VO, částka: 2.541,Kč,
• ELEKTROSUN, s.r.o., IČ: 25688553, U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice – papírové sáčky FEDOG,
částka: 4.005,- 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: 29.645,- Kč,
• ENVISTONE, spol. s r.o., IČ: 25994182, U Panelárny 469, 503 02 Předměřice nad Labem –
uložení odpadu (směs cihel, betonu, tašek, ..), částka: 2.848,- Kč,
• Pavel Pohl, IČ: 65237668, Ostrov 59, 538 63 Ostrov – protlak pro VO ke Všestarce, částka:
6.268,- Kč,
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•

Jaroslav Meliš, IČ: 07515332, Pod Zámečkem 1054/48, 500 06 Hradec Králové – provedení
veřejnosprávní kontroly PO (ZŠ a MŠ, Všestary), částka: 20.000,- Kč,
• SHČMS-ÚHŠ Bílé Poličany, IČ: 68247699, Bílé Poličany 1, 544 52 Bílé Poličany – kurz velitelů –
JSDHO Rozběřice, částka: 16.927,- Kč,
• Agrostav Pardubice a.s., IČ: 46506063, ul.Hostovická 231, 533 01 Pardubice – Černá za Bory –
Park Všestarka – přístupový chodník, částka: 941.607,75 Kč,
• TJ Sokol Všestary, IČ: 45978743, Všestary 94, 503 12 Všestary – spotřebovaný elektrická energie
pro zajištění provozu nádrže ve Všestarech 27.4.2018-26.4.2019, částka: 32.888,- Kč.
• TJ Sokol Všestary, IČ: 45978743, Všestary 94, 503 12 Všestary – spotřebovaná elektrická energie
pro „Všesličky“ 27.4.2018-26.4.2019, částka: 6.371,- Kč,
• TJ Sokol Všestary, IČ: 45978743, Všestary 94, 503 12 Všestary – spotřebovaný plyn pro
„Všesličky“ 2.5.2018-30.4.2019, částka: 20.154,- Kč,
• Tomáš Tyč, IČ: 72904755, Na Výsluní 55, 533 52 Pardubice – Srch – dílčí faktura „Oprava
oplocení ZŠ Všestary“, částka: 146.374,59 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
04/2019, částka: 1.950,- Kč,
• Jiří MELICH, IČ: 42231256, Karla Čapka 681/2, 500 02 Hradec Králové 2 – znalecký posudek o
ceně nemovitých věcí – Všestary u ZD, částka: 3.993,- Kč,
• Jiří Ludva, IČ: 88104834, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch (květen),
částka: 15.937,- Kč,
• Kateřina Žďárská, IČ: 60138599, Sloupno 78, 503 53 Smidary – vybílení požární nádrže Všestary,
částka: 5.007,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 82/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

15. Závěr
jednání ukončeno v 22:25 hodin.

Zapsala: Andrea Netušilová

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

Ověřovatelé:

Hájek Martin

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

Bělohoubek David

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

Starosta obce: Ing. Michal Derner, MBA

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

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

