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Zasedání zastupitelstva dne 20. 6. 2019
Místo konání: Hostinec U polních myslivců v k.ú. Lípa
Přítomni: Ing. Derner Michal MBA, 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: Bělohoubek David, Čapková Dohnalová Marika DiS., Došel Jaroslav, Ing. Šandera Pavel,
Osadní výbory: Miroslav Pešek, Petr Vondrus, Josef Štefanka, Václav Matějka
Zahájeno: 19:04 hod.

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 12. 6. 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: Hájek Martin, MUDr. Kovalský Michal

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 83/2019: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 20. 6 2019 návrhovou
komisi ve složení Hájek Martin, MUDr. Kovalský Michal
Hlasování o usnesení č. 83/2019: pro 9, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
•

Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Novák Stanislav, Tomáš Kocián

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 84/2019: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 20. 6. 2019 jako
ověřovatele zápisu Novák Stanislav, Tomáš Kocián
Hlasování o usnesení č. 84/2019: pro 9, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 30. 5. 2019.
JUDr. Zlatohlávková – chtěla se zeptat, jak se podařilo, že u důvodových zpráv v zápise našla vložený
odstavec u chodníku ke Všestarce, aniž by to vyplývalo z rozpravy. Přečetla sporný odstavec.
Ing. Derner – o vícepracích kolem chodníku na minulém zasedání informoval.
JUDr. Zlatohlávková – ve zveřejněných usneseních je v usnesení č. 72/2019 schválení smlouvy o sdružení
prostředků o zřízení společné požární jednotky se Střezeticemi, ale finanční podíl od obce Čistěves. Obává
se, že je schváleno chybné usnesení.
Ing. Derner – zkontroloval na místě znění usnesení ve vytištěném ověřeném zápisu. Tam je v usnesení
smlouva i roční podíl se Střezeticemi a takto je podepsán zápis ověřovateli. Jestliže je vyvěšeno chybné
znění usnesení, bude opraveno.

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

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Připomínky občanů
Kontrola usnesení
ČOV a kanalizace
• informace o průběhu stavby
• záměna trubního materiálu
• dotace z programu Královéhradeckého kraje
Všesličky – pokračování provozu a dotační podpora od roku 2019
Informace o přípravě a průběhu dalších akcí
• Zkapacitnění komunikací kolem ZŠ, MŠ a bazénu
• Přístupový chodník ke Všestarce
• Oprava oken školní jídelny
• Podlahy v kancelářích ZŠ
• Analýza vnitřního ovzduší v učebnách ZŠ
Pozemky
• směna pozemků
• územní studie Bříza
Dálnice D35 – technická studie odpočívky s ČSPH v km 31,4
Žádosti o dotace a dary
Informace z rady obce
Úhrada faktur
Závěr

Pan Štefanka navrhl přeložení bodu č. 9 před bod 4
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 85/2019: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 20. 6. 2019 s tím, že
bod č. 9 bude projednán před bodem č.4.
Hlasování o usnesení č. 85/2019: pro 11, proti 0 , zdržel se – bylo / nebylo schváleno.

3. Připomínky občanů
p. Veselý, Chlum: Je možná inzerce na webových stránkách obce?
Ing. Derner – obec inzerci na svých stránkách neprovozuje, podávat inzerci lze u mnoha subjektů, inzeráty
se objevují ve zpravodajích. Inzerci na webových stránkách obce nedoporučuje podpořit.
Ing. Fof - Na minulém zasedání ZO zazněl dotaz, jak máme postavenou pojistku pro případ škodní události
v souvislosti s výstavbou kanalizace.
Požádali jsme o stanovisko našeho pojišťovacího makléře.
Platí zde jedno základní pravidlo. Pokud poškozený ví, kdo mu způsobil škodu, obrací se přímo na něho
(zhotovitel stavby). Důkazní břemeno je na straně poškozeného. Pokud z nějakého důvodu nezná viníka,
může se obrátit na třetí stranu (v tomto případě na objednatele prací) a uplatnit škodu na něm. V obou
případech (pokud vždy existuje pojistná smlouva) se "viník" obrátí na svého pojistitele a ten posuzuje
zavinění nebo míru zavinění a sděluje poškozenému stanovisko.
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Ing. Fof – naše pojistka se na toto vztahuje. Pokud dojde k pojistné události, tak v 90% nebyla uznána obec
za viníka z hlediska pojištovny.
Stanislav Novák – dnes byl v Rosnicích a dělají tam senáž. Od Rosnic jezdí hodně rychle a kdyby jim tam
například vběhlo dítě, tak to nezastaví. Chtělo by to zavolat do družstva a upozornit je.
MUDr. Kovalský – lidé se ptají na neposekané úseky, jestli je to tím, že se nestíhá sekat nebo jestli je nějaký
program, podle čeho se seká, nebo je úmysl nechávat někde vysokou trávu.
Ing. Derner – je to souběh více faktorů. V parcích necháváme části ploch vyrůst, aby taky něco kvetlo pro
včely. Stále přibývají plochy k sekání a tráva teď roste rychleji, než stihnou zaměstnanci objet všechny
vesnice, dělají, co můžou. Ostatní věci stojí. Z toho důvodu stojí i oprava kanalizace v chodníku na Lípě, ale
už je to vymyšlené, jak se to udělá.
Pan Štefanka – značky u přechodu
Ing. Derner – už je to nahlášené a správa silnic to zadala k vyřešení
Pan Štefanka – kanál v silnici u hasičárny se víc a víc vymílá a je to čím dál větší.
Mgr. Zlatohlávková – když se vyjíždí z Rozběřic je tam vysoká tráva, jestli by bylo možné to posekat.
L. Rezková – u odbočky do Rozběřic je velká díra, chtělo by to také opravit.
JUDr. Zlatohlávková – chtěla se zeptat jiné problematiky u dálnice. Chtěli bychom sehnat konzultanta,
dotázala se, jestli Ing. Derner někoho sehnal.
Ing. Derner – reagoval na vodu a hluk. K nalezení konzultanta se od posledního zasedání nedostal.
JUDr. Zlatohlávková – spíše jí zajímá hluk
Ing. Derner – stihl zjistit, že jsou v hlukové studii tam zanesena všechna místa v Rozběřicích, Všestarech a
Rosnicích. Ve Bříze byla doplněna studie v rámci křižovatky s D11. Konzultanta nestihl sehnat.
JUDr. Zlatohlávková – jde o to, aby byly pro projektovou dokumentaci připraveny námitky. Posouzení dělal
pan Nývlt a Ing. Derner. Osobně si myslí, že by to měl být někdo, kdo se umí do projektové dokumentace
podívat atd. Jedná se o celou škálu problémů, které tam budou k řešení.
Ing. Derner – na takto podané zadání nedokáže reagovat.
JUDr. Zlatohlávková – Byly tam obslužné komunikace, celá řada věcí, které byly namítány v územním řízení.
Představovala by si to tak, aby se na to podíval někdo, kdo tomu rozumí a řekl nám, kde vidí krizová místa.
Takto to i minule říkala. Plačice se domáhají protihlukových stěn a uváděli tam, že tam byl projekt jinak, že
měla být dálnice v zářezu atd. To může nastat i u nás, a to je důvod, proč se na to ptá.
Ing. Derner - bude v tom samozřejmě pokračovat, zatím nejsme v režimu žádného řízení, ale budeme na
tom pracovat. Poslal dotaz na projektanta k mostu pod Rozběřicemi, zda vyhoví profil pro průtok vody od
Rozběřic, když by byl zvětšený propustek pod silnicí na Jičín. Znění dotazu přednesl.

4. Kontrola usnesení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20. 6. 2019
Předkladatel: Stanislav Novák
Zprávu přednese předseda kontrolního výboru.
Stanislav Novák – v úterý se sešel kontrolní výbor a přednesl nedokončené usnesení. Ing. Derner sdělil
informace o probíhajících usnesení.
JUDr. Zlatohlávková – posledně se řeklo, že se obratem vypíše záměr na směnu pozemků s družstvem.
Ing. Derner – nebylo vypsáno a bude navrhovat zrušení usnesení, protože je proti zájmům obce. Více než
rok mluvíme o tom, že ve směně dostaneme od družstva více metrů, než jim převedeme, a na návrh
družstva jim nebudeme nic doplácet. Paní doktorka ale navrhla takové usnesení, že najednou chce, aby
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obec platila. To je přeci proti zájmům obce. Zpronevěřujeme se tomu, co jsme slíbili. Proto bude podávat
návrh na zrušení usnesení.
JUDr. Zlatohlávková – vzhledem k tomu, že obec je plátcem DPH a na to se vztahovat bude, byl tam JUDr.
Hájek, který to také komentoval, že obejdeme DPH. Byly by pro, aby se zajistilo stanovisko do příštího
zastupitelstva a tam bude vyřešeno DPH, riziko, jestli obec nebude muset doplatit DPH, protože si uměle
snížila cenu. To by bylo horší, než 78 m2 zadarmo.
Ing. Derner – zastupitelstvo musí konat v zájmu obce. Pokud obce sleduje důležitý zájem, může stanovit
cenu svého majetku. Na toto stanovisko má právní názor. Je to postoj advokátní kanceláře, která se zabývá
samosprávou. Nestihl ho zapracovat do podkladů, bude na příště.

5. ČOV a kanalizace
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20. 6. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
a) informace o průběhu stavby
Stavební práce části „100 Všestary – Kanalizace a domovní kanalizační přípojky“ byly zahájeny 27.5.2019
na stoce B ve směru na HK a 10.6.2019 na stoce D směr Střezetice a na stoce D-B směr Rosnice.
Ve stoce ke křižovatce na Rosnice x Střezetice byla po fyzickém vytýčení vodovodu kvůli kolizi s trasou
kanalizace přesunuta stoka do pravého jízdního pruhu.
Práce na části „104 – ČOV Všestary EO1700“ zahájeno skrývkou a mýcením.
V části „210 – Rozběřice - Kanalizace a domovní kanalizační přípojky“ předpokládá dodavatel zahájení
přípravných prací (vytýčení sítí, pasportizace …) v průběhu 07/2019, fyzické zahájení stavebních prací
v polovině srpna 2019.
Zahájení stavby v části „310 – Rosnice - Kanalizace a domovní kanalizační přípojky“ bude teprve upřesněno
(podle harmonogramu podzim 2019).
Příští KD bude 25.6.2019 od 8:00 hodin
uzavírky silnic:
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 začátek uzávěry v I. etapě posunut na 3.6.2019
• I. etapa – od křižovatky u OU po křižovatku Rosnice x Střezetice ……………….10.6. – 30.6.2019
• II. etapa - od křižovatky Rosnice x Střezetice k žel. přejezdu Rosnic …………..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.
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).
b) záměna trubního materiálu – dodatek č.3:
Záměna trubního materiálu byla vynucena aktuálním nedostatkem stavebního materiálu na trhu, když
výrobce není schopen garantovat dodávky materiálu v požadovaném množství a termínu. Na KD 28.5.2019
byla podána informace o projednání změny u poskytovatele dotace (SFŽP) s tím, že dopad do ceny bude
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nulový. Text změnového listu a návrh dodatku předložil starosta zastupitelstvu, které 30.5.2019 usnesením
č. 65/2019 dodatek č.3 bez vlivu na cenu schválilo.
Na základě následného požadavku SFŽP na zpracování podrobného soupisu změn po jednotlivých stokách
vyplynul rozdílový rozpočet (74 stran) a dne 7.6.2019 byl upravený změnový list s cenovým dopadem ve
prospěch obce Všestary ve výši 170 tKč zaslán administrátorem dotace na SFŽP. Dodatek č. 3 tak nebyl
podepsán a usnesení č. 65/2019 o schválení dodatku s nulovým dopadem na cenu je nutno zrušit.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 87/2019: ZO z důvodu změny dopadu do ceny zrušuje svoje usnesení č. 65/2019 o
schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“.
Hlasování o usnesení č. 87/2019: pro 10, proti 0 , zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
c) dotace na kanalizaci z programu KHK
Obec Všestary podala na první etapu stavby „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“ (tj. ČOV + Všestary
+Rosnice+ Rozběřice) dne 27.3.2019 žádost o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje, konkrétně do programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění
odpadních vod – 19ZPD09“ ve výši 3.000.000 Kč. Žádost byla projednána výborem pro životní prostředí,
radou kraje a dne 17.6.2019 Zastupitelstvo KHK v bodě č. 37 svého jednání schválilo přidělení dotace v plné
výši.

6. Všesličky – pokračování provozu a dotační podpora od roku 2019
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20. 6. 2019
Předkladatel: Mgr. Michaela Chládková
Dotace na Mikrojesle Všesličky, která je financována z Výzvy č. 126 bude končit k 30.6.2019. Plynule bude
provoz zařízení pokračovat díky nové dotaci ve Výzvě č. 69 ke dni 1.7.2019. Právní akt schválení dotace byl
dokončen a následně bude zaslána zálohová platba. Financování prostřednictvím této dotace ve výši
2 884 132,- Kč (spoluúčast obce činí 5 % jako u předchozí dotace) zajišťuje provoz mikrojeslí na další 3 roky.
Další informace budou prezentovány na zasedání zastupitelstva.
Mgr. Michaela Chládková - informovala o provozu a dotacích Mikrojesliček Všestary. Přednesla
zastupitelům prezentaci. Poděkovala také paní Štusové za pomoc při úklidu.
Přestávka – 20:10 – 20:20 hodin

7. Informace o průběhu a přípravě dalších akcí
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20. 6. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
a) 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.
Příloha: 7.a_ortofoto-současný stav nad střediskem
7.a_Katastrální výkres-nový stav nad střediskem
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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.
Před provedením vlastní směny musí být vyhlášen záměr obce,
Při realizaci rozšíření komunikace kolem tělocvičny a školní jídelny musí dojít k přeložce distribučního
vedení ČEZ (dosud na sloupech) a k přeložce STL přípojek k plynoměrným zařízením u čp. 130 (školní
jídelna) a čp. 129 (domek u jídelny).
Ing. Derner – Přeložka vedení ČEZ je možná buď vrchním vedením s posunem sloupů mimo parkoviště,
nebo přeložením do země. Posun vrchního vedení odhaduje ČEZ na 200 tisíc, přeložení do země za 300 tKč.
Má za to, že je vhodnější provést přeložku do země. Dotázal se zastupitelů zda s přeložkou do země
souhlasí, námitky nebyly.

b) Chodník ke Všestarce
Práce na chodníku provádí Agrostav Pardubice, a.s. se smluvním termínem dokončení do 31.10.2019,
zhotovitel však již dílo dokončil včetně víceprací a zahájil jeho předávání. Kontrola odstranění nedodělků
bude provedena koncem měsíce června 2019.
V průběhu stavby vznikla potřeba provedení změn a víceprací:
o položení kanalizační přípojky k čp. 165 pod plochou parkoviště před asfaltováním,
o zrušení zeleného trojúhelníku mezi parkovištěm a chodníkem a rozšíření plochy komunikace
(umožnění vjezdu na zahradu p.č. 41/1),
o uložení potrubí v místě křížení chodníku s budoucí kanalizací,
o doplnění podezdívky k sousednímu plotu z důvodu výškových rozdílů,
o oprava chodníku u fary od přechodu ke kostelu,
o provedení startovacích jam k protlaku pro napojení VO (montáž veřejného osvětlení chodníku
zajišťuje obec vlastními kapacitami).
Zhotovitel předložil oceněný soupis víceprací v celkové ceně 102.159,81 Kč + DPH. Kontrolu soupisu
víceprací a jejich ocenění provedl TDI p. Táborský. Následnou kontrolou investičním výborem (poděkování
panu Petru Šanderovi) byly ze soupisu ještě vyřazeny položky za dodávky materiálu, které zhotovitel
nedodával (TDI nebyl zhotovitelem informován o cizích dodávkách) – kanalizační trouba DN 300 pro křížení
s chodníkem (dodal zhotovitel kanalizace) a zámková dlažba pro opravu chodníku u čp.1 (ze zásob obce).
Výsledná cena víceprací činí 92.793,29 Kč + DPH a k tomuto soupisu předkládá zhotovitel dodatek ke
smlouvě o dílo, kterým se doplňuje rozsah prací včetně jejich ocenění. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají
beze změny.
rekapitulace ceny vč. dodatku:
cena dle SOD
1.632.000,00 Kč bez DPH
dodatek č. 1
92.793,29 Kč bez DPH
celkem
1.724.793,29 Kč bez DPH
DPH
362.206,59 Kč
Celkem vč. DPH
2.086.999,88 Kč
Příloha: 7.b_SOD_Vsestarka-pristupovy chodník - dodatek D1
Mgr. Zlatohlávková – jak vznikla potřeba víceprací? To znamená, že to nebylo v původním projektu?
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Petr Šandera – nejde všechno zahrnout do projektu.
Ing. Derner – jedná se o to, že se udělaly věci, které se stejně udělat musely.
Mgr. Zlatohlávková – proč se neuzavřel dodatek, dokud nebylo dílo ještě provedeno. Podle jaké projektové
dokumentace byly realizované vícepráce?
Ing. Derner – podle projektové dokumentace se dělala např. kanalizační roura pod chodníkem. Jsou to věci,
které je potřeba udělat.
MUDr. Kovalský – projektová dokumentace a realizace se snad nikdy nepotká. Viděl to sám, když stavěl,
není to snad ani prakticky možné, aby se vše sešlo a nebyly žádné vícepráce.
JUDr. Zlatohlávková – starosta je roven všem zastupitelům, není nám nadřazený.
Mgr. Zlatohlávková – podle jejího názoru, by se takovéto práce měly předvídat.
Ing. Derner - Neustále nás mají za malé děti.
V 20:37 hodin Mgr. Zlatohlávková a JUDr. Zlatohlávková opustily jednací místnost.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 88/2019: ZO schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Park Všestarka –
Přístupový chodník a úpravy komunikace“, kterým se zvyšuje cena díla za vícepráce o 92.793,29 Kč + DPH.
Hlasování o usnesení č. 88/2019: pro 8, proti 0, zdržel se 1 – bylo / nebylo schváleno.

Výsledek žádosti o dotaci na hřiště v parku Všestarka:
18.6.2019 byly zveřejněny výsledky žádostí o dotaci z MMR. Bohužel byl v dotačním programu obrovský
přetlak, celkem bylo podáno 991 žádostí a uspokojeno bylo jen 137. Žádost obce Všestary nebyla
vyhodnocena mezi úspěšnými a byla zařazena pouze mezi náhradní projekty na 169 místo.
Příloha: 7.b_Vyhodnocene_zadosti_8210_H

c) Oprava oken školní jídelny
Na výměnu několika dřevěných eurooken ve školní jídelně, která nebyla vyměněna při zateplení objektu, je
v rozpočtu obce kalkulováno 255.000 Kč. Při prohlídce a zaměření označil p.Buday (Truhlářství Ivan BUDAY)
jako předčasnou a zbytečnou s tím, že po opravě jednoho okna, seřízení a obnově nátěrů u všech oken
mohou stávající dřevěná okna sloužit ještě řadu let. Provedení udržovacích prací bylo odhadnuto částkou
do 50.000 Kč bez DPH. Realizace proběhne během odstávky provozu školní jídelny v termínu od 15.7. do
26.7.2019.

d) Podlaha v kancelářích ZŠ
Na výměnu podlahových krytin v kanceláři školy (hospodářka, ředitelka, zástupkyně ředitelky) za vinylovou
podlahu byli poptáni tři dodavatelé:
Nabídku podali:
STRNAD PODLAHY, DVEŘE s. r. o., Rohovládová Bělá …….. 82.401,72 Kč bez DPH …..99.706,08 Kč vč. DPH
David Tomek, Severní 769/60, Hradec Králové, IČ:72881666 …76.704 Kč bez DPH……. 92.812,00 Kč vč. DPH
Vaněk Tomáš, ul. Červeného 454/1 HK, IČ: 06493467, HK… 83.901 Kč (není plátce DPH a cena je konečná).
Přílohy: 7.d_nabidka Strnad_ZŠ Všestary-RIGID
7.d_nabidka TOMEK CN_podlahy_Styl clik 55_ZŠ Všestary
7.d_nabidka Vaněk Všestary podlaha
Paní Rezková – jedná se o stejnou kvalitu podlah, jako je ve školce?
Ing. Derner – měla by to být stejná kvalita, jedná se o stejný materiál.
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Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 89/2019: ZO schvaluje nabídku firmy Vaněk Tomáš, ul. Červeného 454/1 Hradec Králové,
IČ: 06493467, na výměnu podlahových krytin v kanceláři ZŠ Všestary s celkovou nabídkovou konečnou
cenou 83.901 Kč jako nejvýhodnější a pověřuje starostu objednáním.
Hlasování o usnesení č. 89/2019: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

e) Analýza vnitřního ovzduší v učebnách ZŠ
V zateplených budovách se utěsněním zdiva a oken omezuje objem přirozeného větrání. V místnostech, kde
se vyskytují větší počty osob dochází k nadměrnými nárůstům koncentrace CO2, případně další škodlivých
látek. Ve školách to má dlouhodobě neblahý dopad na žáky a vyučující.

V učebně 6.třídy (první patro) bylo dne 11.2.2019 provedeno měření kvality vnitřního prostředí, ze kterého
je zřejmé překročení maximálních hodnot koncentrace CO2 (1 500 ppm) od 8:09 hod v podstatě během
celé doby vyučování (měření ukončeno ve 12:30).
Naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze „ANALÝZA PROSTŘEDÍ A DOPORUČENÍ K ODSTRANĚNÍ
NEVYHOVUJÍCÍHO STAVU“ v tab. na str. 17 a gragicky znázorněny na str. 11 tamtéž.
Příloha: 7.e - Analýza prostředí - ZŠ Všestary
Nevyhovující stav je možné řešit rekuperací (větrání, kdy teplým odváděným vzduchem z místnosti se
přiváděný vzduch z venkovního prostředí ohřívá).
Vzhledem k tomu, že se kvalitou vnitřního prostředí čím dál intenzivněji zabývá státní zdravotní ústav, mají
nyní zřizovatelé příležitost situaci řešit s významnou 70% finanční podporou z OPŽP a kvalitu vnitřního
prostředí tak vyřešit dlouhodobě. Instalací rekuperace se navíc ještě zefektivní energetická účinnost
budovy, takže je investice návratná. Rekuperační jednotky se obvykle umísťují od stropem u obvodové
stěny, kterou prochází nasávací a výfukový otvor.
Na instalaci rekuperace je vypracována modelová kalkulace pro 4 třídy s nákladem 1.016.498 Kč + DPH.

O podání žádosti o dotaci musí rozhodnout zastupitelstvo obce. Příjem žádostí o podporu probíhá od
2.5.2019 do 3.2.2020 do vyčerpání alokace 2,5 mld Kč.
Nutnými přílohami žádosti je
• energetický posudek,
• projektová studie VZT a
• rozpočet
a jejich zpracování nabízí společnost Energomex s.r.o., Uralská 6770/6 Praha, IČ: 29042577 za 49.000 Kč bez
DPH.
Nabídku na zpracování projektové žádosti, elektronické podání a správu žádosti do doby hodnocení žádosti
podal formou návrhu smlouvy Ing. David Plíštil, Ph.D. (DotaceEU snadno) s nabídkovou cenou 3% ze
způsobilých nákladů, min. však 29.000 Kč a max. 49.000 Kč + DPH. V případě nepřiznání dotace nenáleží za
zpracování žádosti žádná odměna.
Paní Pánková – celý školní rok si děti stěžují, že je tam v krčku neskutečné teplo. Možná by to chtělo dát
ještě do těchto tříd.
Tomáš Kocián – je to obrovsky výhodné, protože se nepouští teplo ven atd., ale je zapotřebí, aby se o to
někdo staral. Je zapotřebí tam měnit filtry a starat se o to.
Příloha: 7.e_Všestary dotace na rekuperaci – zpracování žádosti
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7.e_CN ZŠ Všestary - Energetický posudek_OPŽP VZT 70%
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 90/2019: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí
na realizaci nuceného větrání s rekuperací v budově druhého stupně ZŠ Všestary.
Hlasování o usnesení č. 90/2019: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 91/2019: ZO schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., Za Stadionem
3842, byt A101, 276 01 Mělník 66992354 na zpracování projektové žádosti do Operačního programu Životní
prostředí na realizaci nuceného větrání s rekuperací v budově druhého stupně ZŠ Všestary, vč. jejího
elektronické podání a správu žádosti do doby hodnocení žádosti za nabídkovou cenu 3% ze způsobilých
nákladů, min. však 29.000 Kč, max. 49.000 Kč + DPH a v případě neúspěšné žádosti bez úhrady.
Hlasování o usnesení č. 91/2019: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 92/2019: ZO akceptuje nabídku společnosti Energomex s.r.o., Uralská 6770/6 Praha, IČ:
29042577 na zpracování Energetického posudku VZT a Projektové studie VZT vč. rozpočtu jako podkladů
pro projektovou žádost do Operačního programu Životní prostředí na realizaci nuceného větrání
s rekuperací v budově druhého stupně ZŠ Všestary za nabídkovou cenu 49.000 Kč + DPH.
Hlasování o usnesení č. 92/2019: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

8. Pozemky
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20. 6. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
a) Směna pozemků
Záměr na směnu pozemků u garáží ve Všestarech byl zastupitelstvem projednán na zasedání 30.5.2019,
schválen usnesením č. 70/2019 a vyhlášen jako adresný s cílem narovnání vlastnických vztahů, tj. aby
vlastník garáže byl shodný s vlastníkem pozemku pod garáží. Pro směnu byl vypracován geometrický plán č.
415-28/20016. Hodnota pozemků vložených obcí do směny byla stanovena znaleckým posudkem podle
vyhlášky v ceně 20.169 Kč. Protože jsou pozemky v územním plánu zahrnuty v zastavitelném území, je ve
smlouvě uvedena jako cena vč. DPH.
Ve směnné smlouvě je uvedeno, že cena nemovitostí, které účastníci směny na základě této smlouvy
převádějí, je shodná s cenou nemovitostí, které na základě této smlouvy nabývají. Nevzniká tak rozdíl
v cenách převáděných nemovitostí, který by měl být vyrovnán.
Příloha: 8.a_směnná smlouva garáže - 11.06.2019
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 93/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje za účelem narovnání vlastnických vztahů uzavření
směnné smlouvy podle adresného záměru obce č.j. 376/2019/OU.
Hlasování o usnesení č. 93/2019: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

b) Územní studie Bříza
Ing. Jaroslav Nečas žádá o schválení zpracování územní studie na p.p.č. 97/7 Bříza u Všestary a přilehlých
pozemcích tj. v lokalitě označené územním plánem jako B-Z1.
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Tímto iniciuji zařazení zadání územní studie na pp 97/7 a další přilehlých pp dle územního plánu v kú Bříza k
projednání na nejbližší zastupitelstvo obce Všestary.
Provedení územní studie jsem projednal na magistrátu města HK a s autorem územního plánu ing Žaludou s
tím, že vzhledem k marně uplynulé lhůtě vyhotovení studie již není povinností. Nicméně pro dobro věci a
snazšímu dalšímu postupu toto bude provedeno.
Studii jsem připraven uhradit.
Prosím o zpětnou zprávu.
S pozdravem
ing Jaroslav Nečas
Bříza 52, 603 447 461
Zpracování územní studie v uvedené lokalitě je nad míru žádoucí a sleduje pro obec důležitý zájem zajistit,
aby další zástavba umožňovala budoucí rozvoj a prostupnost území bez vzniku slepých ulic.
Pro obec je tato situace výhodná v tom, že dokáže prostřednictvím územní studie usměrnit urbanistický
vývoj v zastavitelné ploše.
Příloha: 8.b_ÚS VŠESTARY,lok.B-Z1-návrh 2015
Ing. Jaroslav Nečas – byla zde povinnost vypracovat územní studii. Tato povinnost uplynula po 6 letech.
Dnes už ta povinnost není. Jedná se o území B-Z1 a územní studie by měla říci kde co bude, jak budou
napojeny komunikace atd. Na nákladech na zpracování územní studie je připraven se podílet.
Ing. Derner – je velmi rád, že pan Nečas přichází s návrhem na realizaci, aby území mělo nějakou koncepci.
Ing. Jaroslav Nečas – územní plán vypracoval pan Ing. Žaluda a navrhoval by, aby to vypracoval přímo on.
On také doporučil, aby se udělala nejdříve studie.
Ing. Derner – v územním plánu bylo členění lokality B-Z1 na dvě etapy. První etapa odpovídá pozemkům
pana Nečase, ale územní studie má význam zpracovat pro celou lokalitu B-Z1, aby byla zajištěna koordinace
celého území. Plochy pana Nečase jsou cca 40%, ostatní 60%. Dotázal se jakou částkou se hodlá pan Nečas
podílet na územní studii celé lokality, když uvádí, že se na studii hodlá finančně podílet.
Ing. Jaroslav Nečas – nabízí úhradu poloviny ceny.
Ing. Derner – postup je takový, že zastupitelstvo musí nejprve rozhodnout o pořízení územní studie a když
budeme hovořit o výběru projektanta, tak pan Nečas je rozhodnut podílet se polovinou nákladů. Obci by
stačilo přijmout usnesení.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 94/2019:
ZO rozhodlo podle §30, odst. 2, stavebního zákona o pořízení územní studie pro lokalitu B-Z1 Bříza - plochy
smíšené obytné venkovské a to na základě podnětu pana Ing. Jaroslava Nečase a jako pořizovatele územní
studie vybírá MMHK odbor hlavního architekta.
Hlasování o usnesení č. 94/2019: pro 8 proti 0, zdržel se 1 – bylo / nebylo schváleno.

c) informace ke koupi pozemku p.č. 116/6 v k.ú. Rozběřice
ZO na svém zasedání 25.4.2019 schválilo usnesením č. 50/2019 uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 116/6
v k.ú. Rzběřice o výměře 1286 m2 za celkovou kupní cenu 48.500 Kč od Královéhradeckého kraje.
Zastupitelstvo KHK schválilo prodej na svém zasedání dne 17.6.2019.
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9. Dálnice D35 – technická studie odpočívky s ČSPH v km 31,4
(Projednáno mezi body č.3 a č.4)
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20. 6. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
AF CITYPLAN s.r.o. žádá o vyjádření k technické studii na stavbu odpočívky s ČSPH (čerpací stanice
pohonných hmot) na dálnici D35 v km 31,4.
Výňatek z průvodní zprávy:
Předmětem technické studie je návrh střední odpočívky Střezetice s čerpací stanici pohonných
hmot v kilometru 31,400 dálnice D35 Sadova – Plodiště. Umístěni odpočívky vychází ze studie
„D35 Úlibice – Hradec Králové, rozmístěni odpočívek“. Zmíněna studie počítá v projektovaném
úseku dálnice D35 Úlibice – Hradec Králové s umístěním dvou odpočívek. Odpočívka Holovousy
cca v km 15,00 a odpočívka Střezetice v km 31,400, která je předmětem teto studie.
Odpočívky jsou řešeny samostatnými projekty, nebyly součásti projektové přípravy dálnice
D35. Rozmístění odpočívek je patrné z přílohy B.1 Širší dopravní vztahy.
Navržením odpočívky Střezetice vznikne dostačující kapacita odstavných stání pro nákladní
dopravu v blízkosti Hradce Králové na plánované dálnici D35. Vytipované umístění odpočívky je
nejbližší možné místo k mimoúrovňové křižovatce MUK Plotiště, která zajišťuje křížení dálnice
D11, D35 a městské radiály.

Navržená stavba je umístěna z části v k.ú. Lípa u Hradce Králové a z části v k.ú. Dlouhé Dvory. Stavbou
odpočívky dojde ke zrušení mostu SO 222 a k prodloužení přístupových cest na pozemky k silnici III/3255
Střezetice – Rozběřice.
Příloha: 9_D35 odpocivka.zip
Pan Štefanka – chtěl by vědět, jak ta odpočívka bude daleko od obce. Podrobnější plán není?
Ing. Derner – podobnější plán nemáme. Dotázal se zastupitelů, co chtějí namítat.
JUDr. Zlatohlávková – u Břízy bude křížení dvou dálnic, z našich vesnic kromě Chlumu to zasáhne všechny
vesnice. Ve zprávě se uvádí, že tam bude cca 70 parkovacích míst pro kamionovou dopravu a 40 míst pro
osobní dopravu.
Martin Hájek – to je poprvé co takovýto plán byl přednesen, navrhl to rovnou shodit ze stolu. Zamítnul by
tuto eventualitu. Najednou se někdo snaží tento projekt protlačit a vůbec by se tím nezabýval, rovnou by to
smetl ze stolu.
Pan Štefanka – samozřejmě, že s tím nesouhlasíme, ale je zapotřebí lidem ukázat o co jde. Chtěl by vidět
nějaký podrobnější plánek
JUDr. Zlatohlávková – studie se projektuje nezávisle na dálnici. Nebylo by od věci zanést to do katastrální
mapy, tam to bude přehlednější. Kdyby to bylo vyhlášeno rozhlasem, tak věří tomu, že by si to přišlo
vyslechnout více lidí. Myslí si to samé co pan Hájek, smést ze stolu a ať si najdou jiné místo.
Pan Štefanka – nebylo by od věci zeptat se také na názor občanů v Dlouhých Dvorech a Střezeticích.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 86/2019: ZO odmítá výstavbu odpočívky s čerpacími stanicemi pohonných hmot a
parkovacími místy v km 31,4 na dálnici D 35.
Hlasování o usnesení č. 86/2019: pro 10, proti 0, zdržel se 1 – bylo / nebylo schváleno.

10. Žádosti o dotace a dary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20. 6. 2019
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Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Hospic Anežky České
Hospic Anežky České požádal o poskytnutí finančního příspěvku/daru na hospicovou péči bez určení účelu
Hospice Anežky České (lůžková část) a Mobilního hospice Anežky České (domácí hospicová péče). Kapacita
Hospice Anežky České je 30 lůžek pro nemocné a 14 přistýlek pro rodinné příslušníky a přátele. Příspěvek
v roce 2018 činil 20.000,- Kč, pro letošní rok je v rozpočtu obce alokována stejná částka. Navrhuji
poskytnout příspěvek ve stejné výši.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 95/2019: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím daru Oblastní charitě Červený
Kostelec, IČ: 48623814 pro středisko Hospic Anežky České ve výši 20.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 95/2019: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/nebylo schváleno.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST, Barákova 23, 796 01
Prostějov
Od roku 1991 vyvíjejí aktivity ve prospěch těžce zdravotně postižených dětí a jejich rodin. Žádají o dar na
týdenní ozdravně rehabilitační pobyty v Beskydech s každodenním programem.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 96/2019: ZO nesouhlasí s poskytnutím finančního daru na rok 2019 spolku Asociace
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s, klub „Radost“.
Hlasování o usnesení č. 96/2019: pro 9 , proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/nebylo schváleno

Žádost o podporu projektu Koniggratz 1866
Na minulém zasedání zastupitelstva byl odsouhlasen příspěvek 6.500 Kč spolku Garda města HK na realizaci
vzpomínkových akcí 153. výročí bitvy u Hradce Králové 1866. Dalších 8.500 Kč hradí obec Všestary za
dopravní značení, celkem tedy 15tis Kč na projekt vzpomínkových akcí Koniggratz 1866 pořádaný Gardou
města Hradec Králové.
Garda města HK z.s., IČ: 42194903 žádá o zvýšení příspěvku na původně očekávaných 40.000,- Kč na vlastní
realizaci vzpomínkových akcí, tak jak tomu bylo v předchozích letech. Informace o snížení částky necelý
měsíc před pořádáním akce je nemilá a může mít vliv na kvalitu akce (zrušení hudby, ozvučení, redukce
počtu mobilních WC …).
Akci podporují: Město Hradec Králové: 510.000,- Kč
Královéhradecký kraj: 200.000,- Kč
Muzeum východních Čech: 40.000,- Kč
Obec Všestary: 40.000,- Kč (poslední tři roky)
Dále z žádosti: Přinášíme tedy už 27 let na území obce Všestary mezinárodní projekt s velmi složitou a
drahou logistikou, který má v Evropě velkou prestiž. Proto vás žádáme o pochopení a setrvání v dosavadní
podpoře projektu.
Od případné částky 40.000,- Kč je potřeba odečíst předpokládaných 8.500,- Kč na dopravní značení.
Příloha: 10-3 žádost - Garda Města – Balcárek
Ing. Derner – přednesl celou žádost pana Balcárka
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 97/2019: ZO ruší své usnesení č. 75/2019 ze dne 30.5.2019.
Hlasování o usnesení č. 97/2019: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
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Návrh usnesení č. 98/2019: ZO schvaluje úhradu části nákladů na realizaci vzpomínkových akcí 153. výročí
bitvy u Hradce Králové 1866 spolku Garda města HK z.s., IČ: 42194903 do výše 31.500,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 98/2019: pro 9 , proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/nebylo schváleno.

Žádost Knihovna města Hradec Králové
Knihovna města Hradce Králové žádá o finanční dotaci ve výši 24.500,- Kč na nákup knih do výměnného
fondu regionálních knihovnických služeb. Tento knižní fond se stane součástí výměnného fondu, který bude
cirkulovat po smluvně vázaných knihovnách oblasti.
V roce 2018 jsme poskytli dotaci ve výši 20.000,- Kč. Navrhuji ponechat ve stejné výši.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 99/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných
fondů v rámci regionálních knihovnických služeb s Knihovnou města Hradec Králové, IČ: 00125491 pro rok
2019 na částku 20.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 99/2019: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/nebylo schváleno.
Žádost SDH Rosnice
SDH Rosnice žádá o finanční příspěvek ve výši 25.000,- Kč na oslavu 120. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Rosnice, které se uskutečnilo v sobotu 25. května 2019 v Rosnicích.
Obec v minulosti na tyto oslavy přispívala. V minulých letech obec přispěla ve stejné výši SDH Bříza a SDH
Rozběřice. V rozpočtu obce bylo s příspěvkem počítáno. Navrhuji příspěvek zachovat.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 100/2019: Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem 25.000,- Kč na oslavu 120. výročí
založení SDH Rosnice.
Hlasování o usnesení č. 100/2019: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo / nebylo schváleno.
Pan Novák – poděkoval zastupitelům za příspěvek.

Žádost SDH Bříza
SDH Bříza žádá o finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na koupi párty stanů. Z důvodu zajištění zázemí na
kulturních akcí a vzhledem k zničení konstrukcí starších altánů povětrnostními vlivy, stářím atd., se rozhodli
koupit nové kvalitní párty stany pro pořádání akcí pro občany (např. pálení čarodějnic, dětský den,
rozsvěcení Vánočního stromu).
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 101/2019: Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem 5.000,- Kč SDH Bříza na koupi párty
stanů.
Hlasování o usnesení č. 101/2019: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo / nebylo schváleno.

Všestarské spolky
• TJ Sokol Všestary z.s. žádá o celkovou částku 31.913,- Kč, jako příspěvek 3.256,- Kč na odměny na
volejbalový turnaj ze dne 4.5., 4.340,- Kč na nákup potřeb na tenisové kurty, 1.978,- Kč na nákup
střešní krytiny na přístřešek na sokolovně, 12.619,- Kč na nákup volejbalových sítí (2ks) a tenisových
clon (4ks), 7.700,- Kč na úhradu pronájmu za cvičení aqua aerobiku a částku 2.020,- Kč na nákup cen
na nohejbalový turnaj, který se koná 22.6.2019.
• SDH Rosnice žádá o celkovou částku 3.008,- Kč, jako příspěvek 1.534,- Kč na pořádání závodů
okrsku 25.5.2019 a částku 1.474,- Kč na pouťové posezení, které se konalo 8.6.2019
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Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 102/2019: ZO schvaluje následující příspěvky z programu „Všestarské spolky“:
• TJ Sokol Všestary z.s. celkovou částku 31.913,- Kč, jako příspěvek 3.256,- Kč na odměny na
volejbalový turnaj ze dne 4.5., 4.340,- Kč na nákup potřeb na tenisové kurty, 1.978,- Kč na nákup
střešní krytiny na přístřešek na sokolovně, 12.619,- Kč na nákup volejbalových sítí (2ks) a tenisových
clon (4ks), 7.700,- Kč na úhradu pronájmu za cvičení aqua aerobiku a částku 2.020,- Kč na nákup cen
na nohejbalový turnaj, který se koná 22.6.2019.
• SDH Rosnice celkovou částku 3.008,- Kč, jako příspěvek 1.534,- Kč na pořádání závodů okrsku
25.5.2019 a částku 1.474,- Kč na pouťové posezení, které se konalo 8.6.2019.
Hlasování o usnesení č. 102/2019: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo / nebylo schváleno.

11. Informace z rady obce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20. 6. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
Rada obce jednala o bodech obsažených v programu zasedání zastupitelstva.

12. Úhrada faktur
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20. 6. 2019
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 103/2019: ZO bere na vědomí úhradu faktur:
• WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastní toaletní
kabiny (30.5. SDH Rosnice), částka: 605,- Kč,
• Brenntag CR s.r.o., IČ: 49613464, Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9 – kyselina sírová, chlornan
sodný na úpravu vody – požární nádrž Všestary, částka: 6.437,12 Kč,
• TECAM spol. s r.o., IČ: 60933623, Kotrčova 304/2, 503 01 Hradec Králové – Plotiště nad Labem
– roura PVC na VO, částka: 774,01 Kč,
• PETR MACH arboristické služby, IČ: 73665754, Husova 2153, 508 01 Hořice – kontrola
bezpečnostních vazeb Všestary, částka: 1.491,- 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“05/2019, částka: 29.645,- Kč,
• Táborský Ivo, IČ: 61191230, Rybova 1892/3, 500 09 Hradec Králové – technický dozor investora
na stavbě „Park Všestarka – Přístupový chodník a komunikace“, částka: 58.080,- Kč,
• WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních
kabin (6.6. Amfiteátr), částka: 1.210,- Kč,
• Jiří MELICH, IČ: 42231256, Karla Čapka 681/2, 500 02 Hradec Králové 2 – znalecký posudek o
ceně nemovitých věcí – Všestary směna - garáže, částka: 4.598,- Kč,
• Sonepar Česká republika spol. s r.o., IČ: 47450436, Vážní 1125, 500 03 Hradec Králové – VO
Všestary, částka: 19.346,88 Kč,
• Agrostav Pardubice a.s., IČ: 46506063, ul. Hostovická 231, 533 01 Pardubice – Černá za Bory –
stavební práce na akci „Park Všestarka – Přístupový chodník a úprava komunikace“, částka:
1,033.112,25 Kč,
• Sonepar Česká republika spol. s r.o., IČ: 47450436, Vážní 1125, 500 03 Hradec Králové – VO
Všestary, zvonek knihovna, částka: 20.551,93 Kč,
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QCM, s.r.o., IČ: 26262525, Heršpická 813/5, 639 00 Brno – roční provoz profilu zadavatele,
částka: 12.100,- Kč,
KVIS Pardubice a.s., IČ: 46506934, Rosice 151, 533 53 Pardubice – provedené práce na akci
„Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 240.307,80 Kč,
Jan Horáček TRUHLÁŘSTVÍ, IČ: 162447164, Chlum 42, 503 12 Všestary – výměna kuchyňské
desky a zástěny – byt čp. 35, částka: 8.780,- Kč,
Sonepar Česká republika spol. s r.o., IČ: 47450436, Vážní 1125, 500 03 Hradec Králové – VO
Všestary - stožáry, částka: 23.177,55 Kč,
Sportovní klub Vlnka, s.r.o., IČ: 28822552, Mánesova 902/21, 500 02 Hradec Králové – náklady
na opravy bazénu za rok 2018 převyšující částku 50000,-, částka: 66.930,- Kč,

Hlasování o usnesení č. 103/2019: pro 9 proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

13. Závěr
jednání ukončeno v 21:30 hodin

Zapsala: Andrea Netušilová

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

Ověřovatelé:

Stanislav Novák

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

Tomáš Kocián

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

Starosta obce: Ing. Michal Derner, MBA

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

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

