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Zasedání zastupitelstva dne 19. 9. 2019
Místo konání: Zasedací místnost SDH Rosnice
Přítomni: Bělohoubek David, Čapková Dohnalová Marika DiS., Ing. Derner Michal MBA, Došel Jaroslav, Ing.
Fof Vladimír, Hájek Martin, Kocián Tomáš, MUDr. Kovalský Michal, Novák Jiří, Novák Stanislav, Rezková
Ladislava, Ing. Šandera Pavel, Válek Leoš.
Omluveni: JUDr. Zlatohlávková Zuzana, Mgr. Zlatohlávková Zuzana
Osadní výbory: Pešek Miroslav ml., Ing. Pavel Černý
Zahájeno: 19:00 hod.

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 11. 9. 2019, tj. s
požadovaným předstihem alespoň 7 dní. Přítomno je 13 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné. Po určení zapisovatele proběhne volba návrhové
komise a schválení programu. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis
z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
Přítomné zastupitele i ostatní občany vítám a přeji nám všem moudré rozhodování.
•

Jako zapisovatelka určena pí. Andrea Netušilová.

•

Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Šandera Pavel, Hájek Martin

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 104/2019: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19. 9. 2019 návrhovou
komisi ve složení : Ing. Šandera Pavel, Hájek Martin
Hlasování o usnesení č. 104/2019: pro 11, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
Na ověřovatele zápisu byli navrženi: MUDr. Kovalský Michal, Došel Jaroslav
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 105/2019: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19. 9. 2019 jako
ověřovatele zápisu MUDr. Kovalský Michal, Došel Jaroslav
Hlasování o usnesení č. 105/2019: pro 11, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 20. 6. 2019 - Bez námitek k minulému zápisu.

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

5.

Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Připomínky občanů
ČOV a kanalizace
• informace o průběhu stavby
• Dotace 3 mil Kč od KHK
• Příprava dalších částí – nové stoky směr Světí a v Rosnicích, přípojky
• Zadávací podmínky pro výběr zhotovitele soukromých částí přípojek
Informace o přípravě a průběhu dalších akcí
• Zkapacitnění komunikací kolem ZŠ, MŠ a bazénu
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• Výměna oken školní jídelny
• Keramická dílna a konektivita ZŠ
• Příjezdová komunikace k ČOV
• Zastávka Rosnice
• Společenská místnost u HZ Chlum
Územní plánování
• Změna č.1 ÚP Všestary
Pozemky
• směna pozemků
• věcná břemena
• žádosti o odprodej pozemku
Dálnice D35 – stanovisko k DSP
Žádosti o dotace a dary
Informace z rady obce (rozpočtové opatření, zápis místa poskytovaného vzdělávání)
Úhrada faktur
Závěr

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 106/2019: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 19. 9. 2019
Hlasování o usnesení č. 106/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

3. Připomínky občanů
Ing. Pavel Černý – autobusy zastavují v opačném směru naproti zastávce u příkopu a lidé vystupují do
příkopu. Požádal, jestli by nebylo možné domluvit s dopravcem, aby zastavoval trochu dále.
Leoš Válek – jestli by bylo možné dát na Chlum kontejner na staré oblečení.
Ing. Derner – kontejner na oblečení je u sběrného dvora.
Plánuje se již kanalizace na Chlumu, když jsou již vyřešené pozemky?
Ing. Derner – ještě se musí dojednat další pozemky a toto ještě není vyřešené.

4. ČOV a kanalizace
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19. 9. 2019
a) informace o průběhu stavby
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
ČOV (Čistírna odpadních vod) - provedeny betonáže nádrží čistírny a nádrže kalové jímky, probíhají
konzultace nad strojním vybavením – podrobná specifikace strojů a zařízení
Všestary - provedena stoka ve směru na Střezetice a Rosnice a ve směru na Hradec Králové
- zahájena stoka do obecního úřadu směr Rozběřice
- od 1.10. se připravuje stoka směr Světí (silnice bude do 31.10.2019 uzavřena)
Rozběřice - probíhá výstavba stoky od I/35 směrem k rybníku
- stoka od Hejcmanky k návsi (silnice bude do 31.10.2019 uzavřena)
Rosnice - probíhá výstavba stoky od přejezdu směrem k návsi, do 31.10. bude provedena i stoka po horní
konec obce (silnice do 31.10.2019 bude uzavřena)
V místech uzavřených silnic bude vjezd vlastníkům nemovitostí umožněn.
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Bříza – práce budou zahájeny v průběhu října (42. týden) na silnici III. třídy bez uzávěry, od 1.11.2019
místních komunikacích
Příloha: 4.a_HMG_Kanalizace Bříza
Ing. Šandera – firma Voda CZ předložila seznam zařízení, které mají být nainstalovány. Požádali o spolupráci
pana Ing. Machůta, který je specialista na tyto vody a dělá nám dozor na sběrném dvoře. Měl k tomuto
nějaké připomínky, nyní čekáme na návrh strojního zařízení na čerpací stanice, abychom si poté na to
udělali názor. Zatím se nyní nejeví velké rozpory. Informace budou na kontrolních dnech a závěr bude
přednesen na zastupitelstvu.
Ing. Derner – nenavrhují kompletně zařízení, ale jednotlivé stroje, přístroje a navrhují konkrétní typ a
dodavatele.
Pan Pešek – vznesl dotaz ohledně přípojek na náhradní zdroje.
Ing. Šandera – tyto jednání se vedou, protože mají svého subdodavatele, který dodává elektroinstalace atd.
U čerpacích stanic budeme požadovat, aby tam byla třífázová zásuvka pro případ, že by vypadla sít a aby
bylo možné se napojit jinde. Budou zřejmě oponovat, že to nebylo v původní nabídce, ale toto bychom
chtěli prosadit.
Pan Pešek – bavili jsme se o havarijním přepadu, skrz louku vede kanalizace, aby to nepřeteklo a nevylilo se
to, tak by to mohlo být záložní řešení.
Ing. Derner – toto se již řeší
Ing. Šandera – upozorníme je na to, aby se tam udělal otvor na přepad.
Pan Pešek – bude se pokračovat i v jiných obcích na vedlejších komunikacích?
Ing. Derner – bude se takto pokračovat i v jiných obcích.
Ing. Šandera – jednají se ZD Všestary o tom, kdy bude možné začít mezi sklizní a novým osetím, že přes zimu
chtějí položit potrubí přes zemědělské pozemky mezi vesnicemi.

b) Dotace 3 mil Kč od KHK:
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na projekt s názvem „Kanalizace a ČOV Všestary a místní
části“ dne 17.6.2019 usnesením č. ZK/21/1645/2019 investiční dotaci pro obec Všestary ve výši 3.000.000
Kč. K poskytnutí dotace byla obci předložena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje č. DS2019/03106, kterou rada obce dne 16.7.2019 usnesením č. R48/2019 schválila.
Pozn.: Rozdělení žádosti o dotaci na první etapu výstavby (Všestary + Rosnice + Rozběřice) a následné
podání žádosti o dotaci na druhou etapu (Lípa + Bříza) nebylo vzhledem k novelizovaným podmínkám
v dotačním programu KHK možné (1 smlouva o dílo = 1 stavba = 1 žádost o dotaci).
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 107/2019: ZO bere na vědomí přidělení dotace z dotačního programu Královéhradeckého
kraje na projekt „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“ ve výši 3.000.000 Kč a uzavření smlouvy
o poskytnutí této dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Hlasování o usnesení č. 107/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

c) Příprava dalších částí – nové stoky směr Světí a v Rosnicích, přípojky
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Kromě přípojek a kanalizačních řadů, které jsou součástí stavebních povolení, podle kterých probíhají práce,
bylo potřeba dodělat další projekty. Pro přípojky v místních částech Všestary, Rosnice a Rozběřice byla
vypracována PD v roce 2009. Mezi tím došlo k výstavbě dalších domů a někteří si rozmysleli původní
nesouhlas s připojením na splaškovou kanalizaci. Vlastní PD prováděla firma PROIS a.s.. Mimo jiné, bylo
potřeba vyprojektovat i nové stoky. Nová stoka je ve Všestarech směrem na Světí a v Rosnicích za tratí
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směrem ze Všestar nalevo. Po zajištění všech podpisů a vyjádřeních příslušných organizací, je v současné
době žádost na MMHK na odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství. Samozřejmě se
objevují další žádosti o připojení. Bylo, ale potřeba vyhlásit tzv. stop-stav. Papírově se to bude řešit až jako
tzv. změna stavby před dokončením. Stavební povolení na dodatečné stoky a přípojky lze očekávat cca do
konce roku 2019. Výběr zhotovitele přichází v úvahu počátkem roku 2020 – nová akce zajišťující napojení na
již budovanou kanalizaci umožní podat žádost o dotaci u KHK.
Přípojky k nezastavěným pozemkům:
V případě žádostí o realizaci přípojky k nezastavěným pozemkům je vhodné provést přípojku mimo
komunikaci, neboť po opravě živičných povrchů nebude správa silnic povolovat zásah do komunikace.
Protože dotované jsou pouze přípojky k zastavěným pozemkům, měly by přípojky na nezastavěné parcely
být hrazeny vlastníkem takového pozemku.
Ing. Derner – Obec by neměla postupovat tak, že bude někomu připravovat zasíťování pro developerský
projekt, což může být případ i jediného pozemku, který pak vlastník může nabídnout k prodeji.
Ing. Šandera – limit musí být dříve, než zkolaudujeme. Jakmile budou hotové povrchy, tak už se do toho
nedostaneme. Omezil by to tak, že by to uzavřel v momentě, kdy budou položeny hlavní stoky. Otvírá se
tam prostor v místních komunikacích, kdy by se nechala odbočka udělat.
Ing. Derner – nyní mluví o přípojkách, které se dělají nyní.
Martin Hájek – další věc bude, že budou mít stavební povolení, ale začnou stavět déle.
Ing. Derner – ten kdo začne stavět, nechť je to hrazené obcí. Kdo nezačne stavět, měl by si to uhradit sám
úplně stejně, jako to by to musel udělat, když se pro realizaci přípojky rozhodne někdy později a ta bude
součástí celé stavby.
Pan Kocián – chtělo by to sepsat a někde vyvěsit, aby to bylo v povědomí občanů. Chtělo by to upozornit
občany, že jakmile se udělá povrch, nebude možné příštích 10 let do toho kopnout.

d) zadávací podmínky pro výběr zhotovitele soukromých částí kanalizačních přípojek
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
Advokátní kancelář Janstová & Smetana & Nevečeřal připravila zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele
soukromých částí kanalizačních přípojek. Zadávací dokumentace obsahuje:
Výzvu k podání nabídek a její přílohy
Příloha č. 1 – Dokumentace pro výběr zhotovitele, výkaz výměr
Příloha č. 2 – Krycí list
Příloha č. 3 – Vzory čestného prohlášení
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5 – Text návrhu smlouvy o dílo (pro každou z částí díla samostatně)
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na 5 částí, kterou jsou vymezeny
následovně:
Část I
Domovní přípojky Všestary
Část II
Domovní přípojky Rozběřice
Část III
Domovní přípojky Lípa
Část IV
Domovní přípojky Rosnice
Část V
Domovní přípojky Bříza.
Detailní popis jednotlivých částí veřejné zakázky je vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na celý předmět plnění veřejné zakázky (tedy do všech částí
veřejné zakázky), nebo pouze pro některou část veřejné zakázky. Podá-li dodavatel nabídku pro více než
jednu část veřejné zakázky, je povinen podat nabídku pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Každá
část veřejné zakázky bude hodnocena zvlášť, jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. Pro
každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva o dílo.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 21.599.995,68,- Kč bez DPH. Dodav
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky je následující:
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Část I – Domovní přípojky Všestary
Část II – Domovní přípojky Rozběřice
Část III – Domovní přípojky Lípa
Část IV – Domovní přípojky Rosnice
Část V – Domovní přípojky Bříza
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6.455.153,33,- Kč bez DPH
3.486.810,94,- Kč bez DPH
2.616.906,65,- Kč bez DPH
3.725.996,25,- Kč bez DPH
5.315.128,51,- Kč bez DPH.

Výše uvedené předpokládané hodnoty jednotlivých částí veřejné zakázky jsou maximální a
nepřekročitelné.
Účastník, jehož nabídka bude v rámci kterékoli části veřejné zakázky obsahovat vyšší nabídkovou cenu
než je předpokládaná hodnota příslušné části veřejné zakázky, bude ze zadávacího řízení pro příslušnou
část veřejné zakázky vyloučen.
Nabídky je možno podávat pro všechny části veřejné zakázky pouze elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje X-EN na URL https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-vsestary.
Výše jistoty je s ohledem na výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky stanovena pro jednotlivé části
veřejné zakázky v absolutní výši na částku:
125.000,- Kč pro část I veřejné zakázky
65.000,- Kč pro část II veřejné zakázky
50.000,- Kč pro část III veřejné zakázky
70.000,- Kč pro část IV veřejné zakázky
105.000,- Kč pro část V veřejné zakázky
Přílohy: 4_VŠE_Přípojky_ZD_rev AKJSN
4.1_VŠE_Přípojky_SoD_část I
4.2_VŠE_Přípojky_SoD_část II
4.3_VŠE_Přípojky_SoD_část III
4.4_VŠE_Přípojky_SoD_část IV
4.5_VŠE_Přípojky_SoD_část V
Ing. Derner – navrhl vypustit 2 živnosti, které jsou požadovány: Projektovou činnost ve výstavbě a
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zajištění podmínek BOZP na staveništi je
dnes samozřejmou povinností každé firmy a není nutno mít na to samostatnou živnost pro poskytování
takové služby cizím, BOZP má obec navíc smluvně zajištěno. Dokumentaci skutečného provedení stavby pak
obvykle dělá projektant. U prokazování navrhuje vypustit autorizaci pro vodohospodářské stavby – přípojky
nejsou vodohospodářským dílem. Požadavek na tyto živnosti a kvalifikaci by mohl omezit okruh zájemců o
zakázku.
Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 108/2019 ZO schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele soukromých částí
kanalizačních přípojek v rámci akce „Kanalizace a COV Všestary a místní části“, kterou zpracovala advokátní
kancelář Janstová & Smetana & Nevečeřal. V zadávací dokumentaci budou vypuštěny požadavky na
prokázání kvalifikace “Projektová činnost ve výstavbě“ a „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci”a “předložení osvědčení o autorizaci inženýra nebo technika pro obor stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství”. Zakázka je dělena na části
• Část I – Domovní přípojky Všestary
• Část II – Domovní přípojky Rozběřice
• Část III – Domovní přípojky Lípa
• Část IV – Domovní přípojky Rosnice
• Část V – Domovní přípojky Bříza
a zhotovitelé budou podávat nabídky do každé části zakázky zvlášt.
Hlasování o usnesení č. 108/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
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5. Informace o průběhu a přípravě dalších akcí
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19. 9. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA;
a) Zkapacitnění komunikací kolem ZŠ, MŠ a bazénu
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).
S přeložkou vrchního vedení ČEZ bude provedena do země. Současně bude řešeno i kabelové vedení pro
veřejné osvětlení. Předpokládané náklady na přeložku NN jsou cca 300.000 Kč.
Příloha: 5.a.1_Všestary,p.č.422_1,přeložka venk. vedení
Přeložky plynoměrných míst pro čp. 129 a čp. 130 mají předpokládané náklady ve výši 46.000 Kč / přeložka
Příloha: 5.a.2_Zkapacitnění komunikace - přeložky plynu
Ing. Šandera – součástí toho se stala přeložka vrchního vedení, byly diskuze mezi námi, ČEZem a
projektantem. Nyní bude zrušené stávající vrchní vedení směrem k hlavní silnici. ČEZ tam chce přiložit ještě
nějaký kabel, bude tam ještě komunikace s ČEZem ohledně podílu na zemních pracích. Naší snahou bude,
abychom nezaplatili více než bude nutné. Bude to mít jednu výhodu, že ČEZ dovoluje přiložit kabel
veřejného osvětlení.
Ing. Derner – musí dojít i k přeložce plynu, protože v ulici máme dva plynoměrné sloupky. Tyto se musejí
posunout.

b) Výměna oken školní jídelny
Při přípravě na nátěry oken ve školní jídelně zjistil zhotovitel po podrobném průzkumu, že dřevěná okna na
jižní a západní straně objektu jsou v natolik špatném stavu, že je skutečně nutná jejich výměna. Okna na
severní straně jsou v dostatečně dobré kondici a byla povedena obnova jejich nátěru, seřízení a částečná
oprava těsnění, jejich životnost je odhadována na více jak 10 let.
Výměnu ostatních oken lze po dohodě se školou realizovat ještě letos o podzimních prázdninách v termínu
29.10 – 1.11.2019 (29-30.10 podzimní prázdniny, 31.10 – 1.11. bude ředitelské volno). Rada obce schválila
16.7.2019 vypsání poptávkového řízení, nabídku podalo celkem 6 dodavatelů. Dne 6.8.2019 byla radou
obce vybrána k realizaci jako nejvýhodnější nabídka KAS – OKNA, s.r.o., Třída Krále Jiřího 301, Velim, IČ:
283 89 875 s nabídkovou cenou 153.364 Kč vč. DPH.

c) Keramická dílna a konektivita ZŠ
Pro financování stavby a vybavení (keramické) polyfunkční dílny u budovy 2. stupně ZŠ lze využít program
IROP prostřednictvím ITI Hradecko – Pardubické aglomerace. Výzva bude vypsána zřejmě v 02/2020. Limit
způsobilých nákladů bude do 6 mil. Kč a podíl dotace 90% (dotace 5,4 mil. Kč, vlastní podíl 0,6 mil. Kč)
Na přístavbu dílny v nádvoří budovy 2. stupně zpracovává Ing. arch. Zima DSP s podrobnostmi pro
provedení stavby. Předpokládané náklady jsou:
stavba
3.000.000 Kč
vybavení učebny
340.000 Kč (stoly, skříně, tabule, projektor …)
540.000 Kč (keramická pec, hrnčířské kruhy, pomůcky a nářadí, …)
3.880.000 Kč
Do způsobilých nákladů dle dosavadních podmínek programu lze zahrnout i další aktivity:
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•

Modernizace / vybudování konektivity školy – propojení budov 1. a 2. stupně ZŠ internetovým
připojením a jeho modernizace v budovách (do projektu nelze zahrnout mateřské školy – dotační
program MŠ nepodporuje).
venkovní (prosklená) výtvarná učebna u budovy 1. stupně – umístění v zahradě za budovou, učebnu by
bylo možno využít též pro školní družinu. Program nepodporuje čistě kreativní výtvarné aktivity.
Pro využití dotace z IROP prostřednictvím ITI Hradecko – Pardubické aglomerace budou nutné další
konzultace o náplni dílny na CRR (zvýšení akcentu na manuální zručnost na úkor kreativity).
Ing. Šandera – jestliže se vejdeme do 6 mil. a někdo nám dá 90%, tak souhlasí, ale pokud ne, tak bude dosti
zdrženlivý, protože za poslední roky se do školy daly velké částky peněz. Díky kanalizaci máme jistý deficit
v jiných věcech (chodníky atd.), abychom byli spravedlivý k ostatním místním částem.
Paní Dohnalová – zvelebujeme školu a zdá se jí, že ubývají žáci.
MUDr. Kovalský – nyní byl na rodičovské schůzce, paní učitelka jim uvedla, že nechce, aby děti byly celý den
v jedné místnosti. Ztotožnil se s názorem pana Šandery. Nepřijde mu keramická dílna aktuální.
Paní Rezková – s tímto nesouhlasí, protože jí tam jsou do školky nošeny krabice a krabice k vypálení a ona
sama nestíhá věci do pece dávat. Potřebovala by jí mít zapnutou každý den a má ve školce pouze malou
pec.
J. Husák – připojil by se k panu Šanderovi, náklady na pec budou obrovské.
Pan Kocián – k tomuto by se měla vyjádřit paní ředitelka, protože zastupitelstvo nemá představu o tom, o
co mají děti zájem, o jaké kroužky atd.
Pan Pešek – je pro každý kroužek, kdy děti nemají v ruce telefon nebo tablet.

d) Příjezdová komunikace k ČOV
Po zapracování požadavků Povodí Labe, aby vzdutí Melounky vlivem propustku neohrožovalo při 100 leté
vodě nejbližší zástavbu, byl upraven propustek na nátokové a výtokové straně. Při umístění komunikace
přes Melounku na pozemky 376/25 a 439/16 (ve vlastnictví obce) se úpravy koryta na výtokové části
propustku nevejdou do pozemků obce, zasahují do sousedního pozemku 376/27 (vlastník p. Miloslav
Popelka, Mokrá 221, 500 03 Hradec Králové – Slatina, tel. 602 234 032).
Starosta jednal s p. Popelkou o vydání souhlasu s provedením části stavebních a terénních úprav na jeho
pozemku. Pan Popelka nesouhlasí se stavbou na jeho pozemku a navrhuje odprodej dotčené části a stavbu
obec následně povolí a provede na vlastním pozemku. Vlastník navrhuje cenu stavebního pozemku 1.000
Kč/m2 jako za pozemek zastavitelný.
Bylo zadáno vypracování geometrického plánu pro oddělení – přesná výměra pozemku byla určena ve
spolupráci geodeta s projektantem a podle GP činí 125 m2.
Úprava projektu tak, aby stavba nezasahovala na sousední pozemky, by znamenala záměnu
prefabrikovaného propustku za mostní konstrukci (cca 1,25 mil Kč) a tím i výrazné zvýšení investičních
nákladů o asi 0,75 mil.

e) Zastávka Rosnice
Na úpravu prostoru zastávky a místa pro kontejnery na tříděný odpad je vypracována DSP a vydáno
stavební povolení. Projektem stanovená předpokládaná cena je 533.372 Kč vč. DPH. Realizaci stavby je
vhodné provést po kanalizaci nejlépe před opravou povrchů komunikace.
Pro zajištění podílu financování je vhodné využít dotační program Královéhradeckého kraje „Program
obnovy venkova“ s podílem dotace do 50%.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 109/2019: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na stavbu zastávky autobusu v Rosnicích.
Hlasování o usnesení č. 109/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
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f) Společenská místnost u HZ Chlum
SDH Chlum žádá o dobudování zasedací / společenské místnosti u HZ Chlum, když dosavadní zasedačka
svou velikostí nevyhovuje. Navrhovaná přístavba o vnějších rozměrech 9,3 x 6 m by měla být umístěna
místo venkovního zastřešeného atria.
Předpokládaná cena projektové dokumentace přesahuje 50.000 Kč.
Odhadovaná cena stavby je cca 750 – 800 tis. Kč.
L. Válek – SDH má propůjčenou místnost kvůli adrese sídla pro registraci u Městského soudu v Praze. Musí
být tedy podána žádost jinak.
Ing. Derner – je u hasičů shoda v tom, že by tam hasiči takovouto místnost chtěli?
L. Válek – probíralo se to zhruba před rokem, kde v tomto byla shoda.
Ing. Derner – domnívá se, že na Chlumu je taková místnost potřeba. Nejdříve bude zapotřebí projektovat,
poté se soutěží a teprve poté se buduje.
Ing. Pavel Černý – vzhledem k tomu, že jsou III., tak tam bude určitě možná nějaká dotace od HZS.
Ing. Šandera – nezbývá nic jiného než projektovat a mít to třeba v šuplíku, ale být připraveni.
Ing. Derner – očekávaná cena projektu je někde mezi 60 a 100 tisíci korun. Je v kompetenci rady provést
výběr projektanta.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 110/2019: ZO pověřuje radu obce výběrem projektanta na rozšíření hasičské zbrojnice
Chlum.
Hlasování o usnesení č. 110/2019: pro 12, proti 0, zdržel se 1 – bylo / nebylo schváleno.
Přestávka 20:45 – 20:55 hodin

6. Uzemní plánování
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19. 9. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
•

Změna č.1 ÚP Všestary

Dne 25.5.2017 zastupitelstvo obce Všestary na svém zasedání rozhodlo podle § 44 stavebního zákona o
pořízení Změny č.1 ÚP Všestary (též jen: Z1 ÚP Všestary) - o zajištění pořízení byl požádán dne 23.6.2017
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta jako příslušný úřad územního plánování.
Zastupitelé se následně 24.5.2018 přiklonili k využití pořízení této změny zkráceným postupem dle §55b
stavebního zákona a dne 15.11.2018 v dané věci schválilo doplnění obsahu Změny č.1 o požadavek
„vyřešení přístupu k plánované ČOV z pravého břehu toku Melounky“.
PD Změny č. 1 ÚP Všestary vypracoval Ing. Eduard Žaluda
Přílohy: 6.1_Hlavní výkres - Z1 Všestary
6.2_Textová část - Z1 Všestary
6.3_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - Z1 Všestary
6.4_Výkres základního členění území - Z1 Všestary

ZMĚNA Č.1 ÚP VŠESTARY (shrnutí):
- aktualizuje zastavěné území dle skutečného stavu
- ruší plochy územní rezervy R1 podél navržené trasy D35 a D11
- rozšiřuje plochu V-Z3 jako náhradu plochy určené pro stavbu D35 (demolice)
- navrhuje zastavitelné plochy:
V-Z20 (k.ú. Všestary)

Plochy smíšené obytné –
venkovské (SV)

- v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení
hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a
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chráněném venkovním prostoru stavby v denní i v noční době
V-Z21 (k.ú. Všestary)

Dopravní infrastruktura –
silniční (DS)

- plocha pro přístupovou komunikaci k ČOV

- ochrany: navrhuje plochu protipovodňové
PPO1

Plocha protipovodňové ochrany území:
Poldr Melounka (dle ZÚR KHK PPO22)

V rozsahu plochy PPO1 umožnit realizaci suché retenční nádrže
(poldru) včetně všech souvisejících zařízení a opatření
protipovodňové ochrany.
Protipovodňová opatření realizovat přírodě blízkým způsobem tak,
aby zásah do stávajícího charakteru a hodnot území byl omezen na
nezbytné m

-

upravuje vymezení návrhu systému ekologické stability dle „Plánu ÚSES – pro celé území ORP
Hradec Králové, aktualizace vymezení systému ekologické stability“
- doplňuje veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury „WD2 – přístupová komunikace k ČOV
(V-Z21)“
- doplňuje veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury – protipovodňová ochrana “WT2 –
PPO22 – Melounka, Všestary, výstavba poldru (PPO1)“ …
- ruší vymezení veřejně prospěšných staveb s možností uplatnění předkupního práva.
Pořizovatel Změny č.1 ÚP Všestary předkládá zastupitelstvu k vydání změny
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVU K VYDÁNÍ Změny č.1 ÚP Všestary“ a její přílohu
Změna č.1 Územního plánu (ÚP) Všestary - o d ů v o d n ě n í p o ř i z o v a t e l e
přílohy: 6_Z1 ÚP Všestary, předkládací zpráva k vydání
6_Z1 ÚP Všestary, příloha předkládací zprávy k vydání_samost.odůvodnění
6.3_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - Z1 Všestary
6.4_Výkres základního členění území - Z1 Všestary
Ing. Derner – přednesl zastupitelům výkresy se změnami
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 111/2019:
Zastupitelstvo Obce Všestary po projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Všestary, předloženého
odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové
I.

Ověřuje
soulad Změny č.1 Územního plánu Všestary s „Politikou územního rozvoje České republiky“ (resp. s
Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR č. 276
ze dne 15. 4. 2015) a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem, dle
Odůvodnění Změny č.1 Územního plánu Všestary,
- zastupitelstvo obce Všestary neshledalo žádný rozpor.

II.

Schvaluje
vyhodnocení výsledků projednání Změny č.1 Územního plánu Všestary, zpracované pořizovatelem v souladu
s § 53 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon) - dle Odůvodnění Změny č.1 Územního plánu Všestary.

III.

R o z h o d u j e o v y d á n í Změny č. 1 Územního plánu Všestary
formou opatření obecné povahy, podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 54 odst. 2 – 3 a
§ 55 stavebního zákona a dále § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád).

Změna č.1 Územního plánu Všestary nabývá účinnosti dnem doručení této změny a Úplného znění Územního
plánu Všestary po změně č.1 veřejnou vyhláškou na úřední desce obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 111/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
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• Územní studie BZ-1 Bříza
ZO dne 20.6.2019 rozhodlo na základě podnětu pana Ing. Jaroslava Nečase (bytem Bříza 52, 503 12
Všestary) usnesením 94/2019 o pořízení územní studie pro lokalitu B-Z1 Bříza. Na základě doporučení
pořizovatele je potřeba doplnit usnesení zastupitelstva, zda v souladu s ustanovením §30 odst.3 stavebního
zákona, podmiňuje*/ nepodmiňuje pořízení této územní studie úhradou nákladů (částečnou* x úplnou*) od
toho, kdo tento podnět podal.

Plochy pana Nečase v lokalitě B-Z1 Bříza jsou cca 40%, ostatní 60%. Pan Jaroslav Nečas při rozpravě uvedl,
že je připraven uhradit polovinu nákladů na pořízení studie. Předpokládaná cena územní studie je 60.000 Kč
+ DPH.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 112/2019: Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením §30 odst.3 stavebního zákona,
podmiňuje*/ nepodmiňuje pořízení územní studie pro lokalitu B-Z1 Bříza (částečnou* x úplnou*) úhradou
nákladů od toho, kdo tento podnět podal, a to podílem 50%.
Hlasování o usnesení č. 112/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

7. Pozemky
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19. 9. 2019
a) Směna pozemků
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
a.1) směna pozemků pro přístupovou komunikaci k ČOV Všestary
Záměr směny pozemků pro přístupovou komunikaci (tj. směna pozemku ve vlastnictví obce p.č. 376/13 o
výměře 901 m2 za pozemek o stejné výměře oddělený z pozemku p.č. 374/3 vše v k.ú. Všestary) byl
v souladu se zákonem o obcích schválen na jednání zastupitelstva obce Všestary dne 20.9.2018 usnesením
č. 126/2018 a zveřejněn dne 2.10.2018 pod č.j. 601/2018/OU. Uzavření směnné smlouvy, kdy se obě strany
dohodly na směně nemovitostí za stejnou hodnotu (tedy „prodávají“ a „kupují“ bez rozdílu k doplacení),
schválilo zastupitelstvo obce dne 21.2.2019 usnesením č. 23/2019.
Směnou obecního pozemku za jiný pozemek obec realizuje důležitý zájem obce spočívající v získání
pozemku pro stavbu komunikace k čistírně odpadních vod.
Teprve následně byla obec upozorněna poradcem na DPH, že z prodeje zastavitelných pozemků (stejně i při
převodu pozemku na druhou osobu v případě směny) musíme jako plátce DPH odvést z ceny prodávaného
pozemku daň, a proto je nutno stanovit cenu takového pozemku.
Směnná smlouva schválená usnesením zastupitelstva obce č. 23/2019 dne 21.2.2019 nebyla proto
z důvodu chybějícího vyčíslení ceny směňovaného pozemku uzavřena.
Protože část pozemku 376/13 je pozemkem zastavitelným, musí být cena tohoto pozemku ve smlouvě
uvedena, aby bylo možno stanovit odvod DPH. V návrhu směnné smlouvy však chybělo stanovení ceny
nemovitosti, kterou obec Všestary jako plátce DPH vkládá do směny.
K ocenění „prodávaného“ pozemku byl vypracován znalecký posudek, kterým je podle vyhlášky pozemek
oceněn ve výši 208.483 Kč a tato cena je uvedena v doplněném návrhu směnné smlouvy jako cena vč. DPH.
Z hlediska zákona o DPH.
Znění bodu 3.1 směnné smlouvy (která byla již jednou schválena, ale kvůli dořešení DPH nebyla uzavřena),
který stanoví, že smluvní strany převádí nemovitosti ve stejných cenách, bylo upraveno a nově zní:

3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena nemovitostí, které na základě této smlouvy převádí
Obec Všestary, je 208.483,- Kč vč. DPH. Smluvní strany se dohodly, že cena nemovitostí,
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které na základě této smlouvy převádí Ing. Luděk John, je 208.483,- Kč vč. DPH. Z dohody
smluvních stran o ceně směňovaných nemovitostí vyplývá, že nevznikl rozdíl v cenách
převáděných nemovitostí, který by měl být vyrovnán.
Úprava textu byla konzultována s poradcem na DPH, který v e-mailu z 10.9.2019 uvádí:
„Zdravím pane starosto! Domnívám se, že v této podobě je zaslaná směnná smlouva v pořádku z hlediska
daně z přidané hodnoty. Daňové povinnosti z pohledu DPH se budou odvíjet od data rozhodnutí
katastrálního úřadu o změně vlastnického práva. Předpokládám, že ve směnné smlouvě počítáte se sazbou
daně DPH ve výši 21 %. Jak jsme si již také říkali, vystaví se "interní" daňový doklad, aby bylo zřejmé, jak se
jsme výši daně spočítali a jakou výši daně budeme zahrnovat do přiznání k DPH. S pozdravem J. Roušavý“.
K zařazení celého pozemku k odvodu DPH (nikoli jen jeho zastavitelné části) doplnil:
„Zjednodušeně řečeno za stavební pozemek se podle zákona o DPH považuje pozemek, na který byl již dříve
podán návrh na změnu územního plánu dotčeného pozemku nebo bylo dokonce vydáno stavební povolení s
provedením stavby atd. Vycházím z Vašeho pracovního označení prodávaného pozemku, že se jedná o
zastavitelný pozemek - tedy, že se podle územního plánu počítá s možností zastavění předmětného
pozemku. I přesto, že je zastavitelná jenom menší část pozemku, musíme z hlediska DPH brát pozemek
jako jeden celek.
Postup nápravy nedostatku s neuvedenou cenou ve směnné smlouvě byl konzultován u advokátní
kanceláře Jana Zwyrtek Hamplová, která se specializuje na samosprávu. V právním stanovisku a
doporučení advokátní kanceláře se k projednávané směně se uvádí:
Prostudovala jsem vámi navržený postup, a zastávám názor, že je správný. Naopak – důslednost obce a
přípravy bych si dovolila ocenit – pečlivé, a hlavně srozumitelné a vypovídající. Pouze bych opět doporučila
doplnit do usnesení větu, že danou majetkovou dispozicí – směnou pozemků, obec realizuje důležitý zájem
obce spočívající v získání pozemku pro stavbu komunikace. To totiž odstraňuje jakékoli nebezpečí zpětného
posuzování, protože pokud obec realizuje důležitý zájem, nemusí se ve své podstatě na ceny „ohlížet“.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová
advokátka
Příloha: 7.a1_směnná smlouva Ing. John_rev 09_2019
S odkazem na konzultace a doporučení advokátní kanceláře i poradce na DPH starosta navrhuje přijetí
následujících usnesení:
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 113/2019: Z důvodu chybějícího vyčíslení ceny směňovaného pozemku v návrhu směnné
smlouvy zrušuje zastupitelstvo svoje usnesení č. 23/2019 ze dne 21.2.2019.
Hlasování o usnesení č. 113/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

Návrh usnesení č. 114/2019:
ZO schvaluje uzavření smlouvy na směnu pozemku ve vlastnictví obce p.č. 371/13 o výměře 901 m2 za
pozemek vyčleněný geometrickým plánem č. 451-129/2018 a označený jako p.p.č. 374/5 o výměře 901
m2, vše v katastrálním území Všestary. Hodnota směňovaného pozemku 371/13 ve vlastnictví obce byla
stanovena ve znaleckém posudku oceněním podle vyhlášky s přihlédnutím k určení typu pozemku v
Územním plánu Všestary, a to ve výši 208.483,- Kč.
Cena nemovitostí, které obec Všestary převádí, je shodná jako cena nemovitostí, které nabývá, a nevzniká
ve prospěch druhého směňujícího žádný rozdíl, který by mu měl být doplacen.
Danou majetkovou dispozicí – směnou pozemků, obec realizuje důležitý zájem obce spočívající v získání
pozemku pro stavbu komunikace.
Hlasování o usnesení č. 114/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
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a.2) směna pozemků pro ČOV Všestary
Ve věci směny pozemků pro stavbu ČOV starosta v roce 2018 dosáhl dohody se ZD Všestary, že ZD převede
obci 376 m2 a obec družstvu rovných 300 m2 za současného zrušení VB ve prospěch obce a zapsání
nového VB ve prospěch obce.
Na směnu byl zastupitelstvem 30.8.2018 schválen a následně 27.9.2018 zveřejněn záměr č.j. 596/2018.
Pozemky leží v těsném sousedství, územním plánem mají stejné určení.
Na návrh ZD Všestary měla celá transakce proběhnout bez vzájemného vyrovnání, tj. ZD nabídlo obci větší
výměru bez doplacení.
O nabídce ZD na směnu bez doplacení bylo zastupitelstvo i veřejnost informováno
• při zasedání 19.4.2018 (důvodové zprávy i zápis ze zasedání)
• při schválení záměru zastupitelstvem 30.8.2018. (opět důvodové zprávy a zápis ze zasedání)
Schválení směnné smlouvy bylo na programu zastupitelstva dne 30.5.2019. Ve shodě s dohodou o směně
bez vyrovnání bylo v návrhu smlouvy ustanovení:
3.1. Smluvní strany prohlašují, že cena nemovitostí, které na základě této smlouvy nabývá Obec Všestary, je
stejná, jako cena nemovitostí, které na základě této smlouvy nabývá Zemědělské družstvo Všestary. Nevznikl
tedy rozdíl v cenách převáděných nemovitostí, který by měl být vyrovnán.
Při jednání zastupitelstva zazněly nejasnosti kolem odvodu DPH v případě směny pozemků za stejnou cenu
a byl podán a přijat návrh usnesení na vyhlášení nového záměru směny s doplacením rozdílu druhé straně.
Po zvážení všech souvislostí v následujících dnech starosta dospěl k názoru, že by se zastupitelstvo v tom
případě navzdory nabídce druhého směňujícího chovalo nehospodárně a vynakládalo by zbytečné
prostředky (byť „jen“ 19.763 Kč), které k dosažení svých potřeb vynaložit nemusí. Toto jednání by bylo
podle jeho přesvědčení i rozporu s § 38, odst. 1) zákona o obcích ( „Majetek obce musí být využíván účelně
a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. ...“)
Otázka odvodu DPH je pak stejná jako v případě směny pozemků pro komunikaci k ČOV, která je řešena
v bodě 7.a.1) .
Směna pozemků bez doplacení druhé straně, výše uvedené důvody a návrh postupu nápravy byly
konzultovány u advokátní kanceláře Jana Zwyrtek Hamplová, IČ: 43989667. V právním stanovisku a
doporučení advokátní kanceláře se k projednávané směně se uvádí:

Skutečně nevidím důvod, nežádá-li to druhá strana, doplácet hodnotu pozemku, byť „jen“
19.763,- Kč. Dále vycházím z toho, že obec má oceněn jen svůj pozemek, pozemek ZD ohodnocen
znaleckým posudkem není, ale předpokládá se, že jeho hodnota je díky lokalitě a umístění obdobná,
navíc je zde důležitý zájem obce – být vlastníkem pozemku pod ČOV. Pro potřeby DPH se
domnívám, že postačuje ocenění vyhláškovou metodou.
Doporučovala bych proto pro právní jistotu zrušení předchozích záměrů a vyhlášení nového záměru, kde
mimo standardního obsahu se ocitne následující:
1. Obec realizuje směnou nemovitostí důležitý zájem obce ve smyslu ustanovení § 38, odst.1 zák.č.
128/2000 Sb., spočívající v zájmu obce stát se vlastníkem pozemku pod stavbou ČOV, která je
vlastnictvím obce (sjednocení vlastnického práva stavby a pozemku).
2. Směna bude realizována dohodou smluvních stran bez finančního vyrovnání z důvodu obdobných
hodnot směňovaných nemovitostí.
3. Pro daňové účely bude nemovitost oceněna dle platné vyhlášky 441/2013 Sb.
Starosta proto navrhuje v souladu s doporučením advokátní kanceláře pro právní jistotu zrušit předchozí
dvě usnesení k záměru na směnu týchž pozemků a schválit vyhlášení záměru na směnu bez vyrovnání.
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Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 115/2019: Z důvodu právní jistoty zrušuje zastupitelstvo svoje usnesení 114/2018 ze dne
30.8.2018 a usnesení č. 71/2019 ze dne 30.5.2019.
Hlasování o usnesení č. 115/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 116/2019: 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 p.č. 376/32, a st.p. 215 ve vlastnictví obce o celkové výměře 300 m2 za
pozemky p.č.363/110 a p.č. 376/6 o celkové výměře 376 m2 dle geometrického plánu č. 447-55/2018P a
zápisu nového věcného břemene chůze a jízdy dle téhož geometrického plánu, když:
1. Obec realizuje směnou nemovitostí důležitý zájem obce ve smyslu ustanovení § 38, odst.1 zák.č.
128/2000 Sb., spočívající v zájmu obce stát se vlastníkem pozemku pod stavbou ČOV, která je
vlastnictvím obce (sjednocení vlastnického práva stavby a pozemku).
2. Směna bude realizována dohodou smluvních stran bez finančního vyrovnání z důvodu obdobných
hodnot směňovaných nemovitostí.
3. Pro daňové účely bude nemovitost, kterou obec vkládá do směny, oceněna dle platné vyhlášky
441/2013 Sb.
Hlasování o usnesení č. 116/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

b) Pořízení pozemků
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
Plánovaná stavba komunikace k ČOV Všestary zasahuje na sousední pozemky. Úprava projektu tak, aby
stavba nezasahovala na sousední pozemky, by znamenala záměnu prefabrikovaného propustku za mostní
konstrukci (cca 1,25 mil Kč) a tím i výrazné zvýšení nákladů o cca 0,75 mil.
Vlastník sousedního pozemku navrhuje odprodej dotčené části pozemku. Stavbu obec následně provede na
vlastním pozemku. Vlastník navrhuje cenu pozemku 1.000 Kč/m2 jako za pozemek zastavitelný.
Bylo zadáno vypracování geometrického plánu pro oddělení – přesná výměra pozemku byla určena ve
spolupráci geodeta s projektantem a podle GP č. 473-182/2019 činí 125 m2.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 117/2019: ZO souhlasí s nákupem pozemku p.č. 376/33 odděleného podle
geometrického pánu č. 473-182/2019 za kupní cenu 125.000 Kč a pověřuje starostu zajištěním a podpisem
kupní smlouvy.
Hlasování o usnesení č. 117/2019: pro 12, proti 0, zdržel se 1 – bylo / nebylo schváleno.

c) Věcná břemena
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
ČEZ Distribuce - SoVB číslo IV-12-2017001/1 Bříza, p.č.305/7, R.S.CAR, Tichý – knn
ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 zastoupená společností TARPA s.r.o., Kydlinovská 1300, 500 02 Hradec
Králové, IČ 25970763, žádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na uložení elektro
přípojky pro stavbu na p.č. 305/7 v k.ú. Bříza u Všestar. Na přípojku byla uzavřena smlouva o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2017001/SOBS01 Bříza, p.č. 305/7, R.S.CAR, Tichý, knn.
SoVB je ve znění dle schváleného vzoru. Úhrada za zřízení VB je stanovena ve výši 3.000,- Kč bez DPH
(2.000,- VB a 1.000,- zřízení ochranného pásma).
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Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 118/2019: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-2017001/1 Bříza, p.č. 305/7, R.S.CAR, Tichý, knn se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035
(zastoupena společností TARPA s. r. o., IČ 25970763).
Hlasování o usnesení č. 118/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

d) Žádosti o odprodej pozemku
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Rolečkovi – pozemek u čp. 6 Lípa
V minulosti projevili manželé Rolečkovi z Lípy zájem o vyřešení situace kolem jejich domu, kdy je částečně
na obecním pozemku. Bylo dohodnuto, že se pozemek nechá zaměřit a rozdělit. Přílohou je geometrický
plán s návrhem na rozdělení pozemku p.č. 65 v k.ú. Lípa u Hradce Králové s vyčíslením výměr jednotlivých
částí. Část 65/2 by jim měla být prodána. Zbylou část pozemku na svahu pč. 65/1 májí zájem koupit či
pronajmout manželé Rolečkovi jako vlastníci čp. 6 Lípa. Na prodej by měl být vypsán záměr.
Ing. Derner – to, co mezi plotem a domem a i zastavěná část za domem, tak se domnívá, že se jedná o
vyjasňování starých nejasností a narovnání vlastnických vztahů, Pak by i cena měla být obdobná jako ve
stejných případech. Za domem je to však poměrně velký pozemek. Mělo by to být oceněno znaleckým
posudkem. Jde o to, jestli by to mělo být oceněno podle vyhlášky. Při nakládání s majetkem prodává obec
svůj majetek za cenu v místě a čase obvyklou, pokud není stanoveno jinak. Toto je čistý prodej.
Pan Pešek – oslovil by je, kolik za to jsou ochotni dát a poté by to řešil dále.
Ing. Derner – nejprve by oslovil advokátní kancelář a projednal by to na příštím zasedání zastupitelstva.

Část p.č. 65/1 navrhuji pronajmout. I zde je potřeba vyhlásit záměr – odloženo do vyřešení části 65/2.

Michal Špitál – pozemek u čp. 155 Všestary
Pan Špitál žádá o koupi pozemku u RD Všestary 155. Část garáže je vedena jako obecní. Jedná se o pč.
st.181 v kú. Všestary o výměře 18 m2, která je již mnoho let zastavěna garáží. Druhá část pč. st.183 je ve
vlastnictví žadatele. V minulosti se na převod zřejmě zapomnělo, jak píše pan Špitál. Na prodej je potřeba
vypsat záměr.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č.119/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. st.181
v kú. Všestary (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 18 m2 za účelem narovnání vlastnických vztahů a to
za cenu nejméně 200 Kč/m2.
Hlasování o usnesení č. 119/2019: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo / nebylo schváleno.
Dále pan Špitál žádá o odkup části sousedního pozemku p.č. 396/1 v k.ú. Všestary o velikosti cca 75m2.
Náčrt je v příloze. Pokud by se část pozemku měla prodat, či pronajmout, tak se musí, po geometrickém
zaměření, vyhlásit záměr. Tak jako se to řešilo v obdobných případech v minulosti.
Návrh usnesení č. 120/2019: ZO schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku o výměře cca 75 m2
z pozemku p.č. 396/1 v sousedství parcely st. p. č. 181 vše v k.ú. Všestary
Hlasování o usnesení č. 120/2019: pro 0, proti 11, zdržel se hlasování 2 – bylo / nebylo schváleno.
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8. Dálnice D35 – stanovisko k DSP
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19. 9. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
V zastoupení investora, kterým je ŘSD ČR, předložila projekční kancelář AF-CITYPLAN s.r.o. žádost o
stanovisko k DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) na stavbu D35 Sadová – Plotiště.
Obec Všestary v minulosti vydala k územnímu řízení námitky a připomínky. Zhotovitel informoval o jejich
kladném vypořádání / zapracování do DSP.
příloha: 8_D35 - Vyjádření projektanta DSP k námitkám z UR
V hlukové studii byly doplněny referenční body podle požadavku obce:
Rozběřice: čp 67 - st. p. č. 105, čp. 60 – st.p. č. 58/2, čp. 38 – st.p. č. 91, čp. 40 – st.p. 31/1, čp. 79 – st.p. č.
118, rozestavěný dům na st.p. č. 120
Všestary: čp. 186 – st.p. č. 268, čp. 92 – st.p. č. 104, čp. 202 – st.p. č. 272, č.p. 54 na pozemku parc.č. st. 60,
č.p. 218 na pozemku st.p.č. 286, č.p. 197 na pozemku st.p.č. 16, č.p. 151 na pozemku st.p.č. 166
Rosnice: čp. 45 – st.p. č. 49, rozestavěný dům na st.p. č. 114, čp.82 – st.p. č. 109, rozestavěný dům p.č.
102/10, čp.47 – st. p. č. 47.
O stanovisko k DSP a vypořádání námitek obce byli požádáni specialisté v oboru.
a) zpracovatel předchozího stupně PD Ing. Kliment, Valbek s.r.o.
v příloze 8.a_Valbek_ D35-stanovisko k vypořádaní námitek k DUR v DSP uvádí:
Přístup na staveniště – Výtah z přílohy Zásady organizace výstavby: 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.
Použití přístupových komunikací musí být souhlasně projednáno před zahájením stavebních prací s PČR,
vlastníky, dotčenými obcemi a orgány. Zde je splněno
Přístup na pozemky SO 145, 147-150 – povrch vozovek – v DÚR byla uvažované konstrukce vozovky v tl.
0,39m. DSP ji má v tl. 0,42m. jedná se o katalogovou vozovku používanou pro dané užívání techniky na
přístupech. Standardní skladba tohoto typu na všech stavbách ŘSD. Zde je splněno
Přístupy na pozemky SO 145, 147-150 – vyhnutí protijedoucích vozidel – výhybny jsou navrženy.
U SO 145 – OK; SO 147 – není potřeba; SO 148 – vzdálenost výhyben by mělo být dostačující; SO 149 –
není potřeba Zde je splněno
Přístupy na pozemky SO 145, 147-150 – připojení přístupů na pozemky – zajištěno. Zde je splněno
Přístupy na pozemky SO 145, 147-150 – ČSN 73 6109 – zajištěno. Zde je splněno
Přístupy na pozemky SO 145, 147-150 – připojení přístupů na pozemky – zajištěno. Zde je splněno
Zamezení bez odtokových míst u přístupů na pozemky – zajištěno odtokem do příkopů či na přilehlé
pozemky. U SO 145 příkop odvádí vody do SO 311. Zde je splněno
Most SO 222 na přeložce přístupové cesty přes D35 v km 31,204 – byl od obce požadavek na vypuštění
mostu. Nesplněno a zdůvodněno. Zde není splněno
Poznámka: Ve vyjádření projektanta DSP k námitkám z UR se uvádí, že most SO 222 bude vypuštěn.
SO 701 Protihluková opatření – rozsah PHS je zohledněn, dle akt. Akustické studie. Zde je splněno
Dotčené stavby v majetku obce Všestary – popsáno, že budou funkce kanalizací zachovány. Zpracován
posudek propustku – vyhovující. Zde je splněno

b) Ke kapacitě propustku na Melounce na D35 pod Rozběřicemi vydal stanovisko Ing. Maurer specialista na vodohospodářské stavby
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Příloha: 8.b_D35 Sadová - Plotiště-propustek SO 101.2
8.b_Hydrologická data - Melounka pod Rozběřicemi - VPK Maurer HK
V návrhu propustku SO 101.2 v km 32,788 bylo uvažováno s odvodňovanou plochou - tedy celým povodím
bez ohledu na kapacitu stávajícího propustku. Tabulka "Hydrologické údaje pro vodní tok Melounka" na str.
3 v příloze "D35 - Vyjádření projektanta DSP- námitkám z UR-3.pdf" je převzata od ČHMU.
Návrh propustku je tedy v pořádku. Kapacitní průtok navrženým propustkem je 7,03 m3/s a návrhový 100
letý průtok je 5,1 m3.

c) Stanovisko k protihlukovým opatřením v DSP zpracoval Ing. Nosek (Studio D-akustika)
Prošel jsem jen aktualizaci Akustické studie na stavbu D35 Sadová-Plotiště. Nemám k tomu zásadní
připomínky, je dobré, že došlo k rozšíření rozsahu a navýšení navržených protihlukových zdí. Ztotožňuji se se
závěry, že po realizaci D35 dojde určitě ke snížení současné hlukové zátěže, někde dost významně.
Nepovedlo se mi spojit s hygienou, ona určitě nechá po realizaci stavby provést kontrolní měření v rámci
zkušebního provozu a v případě vyššího hluku, než je vypočten v modelu, by nařídila další protihluková
opatření a stavbu by nezkolaudovala do trvalého provozu.

Po prostudování všech opatřených stanovisek od specialistů lze konstatovat, že 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.
Závěry stanovisek specialistů z kontroly splnění podmínek / připomínek obce Všestary k PD na stavbu D35
Sadová – Plotiště potvrdily shodu s návrhem stanoviska obce k DSP, které bylo připraveno pro jednání
zastupitelstva dne 30.5.2019 jako příloha 9_D35-vyjádření k DSP 05_2019.
Příloha: 9_D35-vyjádření k DSP 05_2019
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 121/2019: Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním stanoviska obce Všestary
k dokumentaci ke stavebnímu povolení pro stavbu D35 Sadová – Plotiště ve znění přílohy k jednání
zastupitelstva ze dne 30.5.2019 označené jako příloha 9_D35-vyjádření k DSP 05_2019 s
• odmítnutím převzetí objektu SO 222 Most na přeložce přístupové cesty přes D35 v km 31,204
• požadavkem provedení povrchů SO 145 a 147-150 Přístupy na pozemky z asfaltobetonu
Hlasování o usnesení č. 121/2019: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo / nebylo schváleno.

Odpočívka na D35 při obci Střezetice – pozvánka ŘSD k vysvětlení na 24.9.2019 od 9:00 (ŘSD Správa Hradec
Králové (Pouchovská č.p. 401, Hradec Králové) za účasti zástupců ŘSD ČR včetně specialisty na dálniční
odpočívky a zástupců AF-CITYPLAN jako zpracovatelé Studie této odpočívky. – návrh na účastníky?

Ing. Derner – v den schůzky má již plný program, bylo by dobré, aby tam jel někdo s věcnými připomínkami.
Na schůzku pojede Ing. Fof, pan Hájek.

9. Žádosti o dotace a dary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19. 9. 2019
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
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Všestarské spolky
Žádosti o dotaci z programu Všestarské spolky jsou uvedeny v návrhu usnesení, dotazy nebyly vzneseny.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 122/2019: ZO schvaluje následující příspěvky z programu „Všestarské spolky“:
• TJ Sokol Všestary z.s. celkovou částku 14.703,- Kč, jako příspěvek 1.627,- Kč na ceny na volejbalový
turnaj mixů ze dne 29.6., 8.925,- Kč na úhradu pronájmu sportovní haly na nohejbal a florbal 16/2019 a 4.151,- Kč na nákup cen na volejbalový turnaj, který se konal 31.8.
• TJ Sokol Všestary z.s. částku 8.000,- Kč, jako příspěvek na částečnou úhradu startovného pro
florbalový tým na sezónu 2019/2020 – soutěž FLA (florbalová liga amatérů).
• SDH Rosnice celkovou částku 9.626,- Kč, jako příspěvek na Posvícenské posezení, které se konalo
31.8.2019,
• SDH Lípa celkovou částku 20.754,- Kč, jako příspěvek na pořádání kulturní akce – sousedské
posezení, které se konalo 15.6.2019 a loučení s prázdninami, které se konalo 31.8.2019
Hlasování o usnesení č. 122/2019: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo / nebylo schváleno.

10. Informace z rady obce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19. 9. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
Mimo bodů obsažených v programu zasedání zastupitelstva rad obce projednala:
❖ rozpočtové opatření č. 6/2019,
Změny ve výši rozpočtu nastávají:
• společně na straně příjmů i výdajů
➢ průtokový transfer pro ZŠ z KHK (projekt Etická výchova) 24.000 Kč
➢ dotace a výdaje na pokračování projektu Všesličky 1.095.970,32 Kč
• na straně příjmů
➢ dotace KHK na kanalizaci 3.000.000 Kč
➢ oprava/snížení výše investiční části dotace na přístavbu ZŠ Všestary o 36.000 Kč (na částku
5.304.398 Kč dle RoPD)
➢ prodej pozemku ve Bříze 6.800 Kč
➢ dividendy VAK 7.898 Kč
➢ odnětí ze ZPF 15.378,30 Kč
➢ věcné břemeno 3.630 Kč
➢ příjem za sběrné suroviny 3.000 Kč
Celkem navýšení příjmů (vč. společných) o 4.120.676,62 Kč
• na straně výdajů
přeúčtování 89.532,10 z § 3632 pohřebnictví, pol. 5171 - opravy a udržování (oprava hřbitov Chlum) na
➢ 14.532,10 Kč na § 2219 - oprava krytiny autobusové zastávky Lípa
➢ 25.000 Kč na § 3429 – finanční dar Komitétu 1866
➢ 50.000 Kč na § 3745 – péče o vzhled obcí – nájemné (plošina, stroje)
Celkem navýšení výdajů (vč. společných) o 1.119.970,32 Kč
Zůstatek rozpočtových účtů (rezerva) se zvyšuje o 3.000.706,30 Kč a je po schválení rozpočtového opatření
č. 7/2019 ve výši 4.084.177,31 Kč.

❖ rozpočtové opatření č. 7/2019
Změny v rozpočtu nastávají:
• společně na straně příjmů i výdajů
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➢ 48.510 Kč - dotace KHK „Stavba oplocení pro kůrovce" a zapojení do výdajů
➢ 4.527.749,89 Kč - dotace MŽP na stavbu kanalizace a její zapojení do výdajů
➢ 1.833.920 Kč - průtokový transfer pro ZŠ z MŠMT na projekt „Personální podpora ZŠ a MŠ Všestary“
• na straně příjmů
➢ společná požární jednotka Střezetice a Čistěves 40.000 Kč
➢ příjem za sběrné suroviny 2.000 Kč
➢ Pojistná událost hasiči 2.400 Kč
Celkem navýšení příjmů (vč. společných) o 6.454.579,89 Kč
• na straně výdajů
➢ 6.298 Kč na § 6399 DPH (dodatečné daňové přiznání za rok 2018)
➢ 5.950 Kč na § 6409 členský příspěvek SMS
a dále přeúčtování mezi § bez dopadu na výši výdajů
❖ z § 2212 Silnice 340.000 Kč na § 2219 Chodníky
❖ z § 3113 základní škola (investice) 10.600 Kč na § 3111 Mateřská škola (opravy podlahy a
pískoviště)
Celkem navýšení výdajů (vč. společných) o 6.422.427,89 Kč
Zůstatek rozpočtových účtů (rezerva) se zvyšuje o 32.152 Kč a je po schválení rozpočtového opatření č.
7/2019 ve výši 4.116.329,31 Kč.
Současně se zapojuje financování stavby kanalizace úvěrem od České spořitelny a.s. ve výši 65.000.000 Kč,
který byl schválen zastupitelstvem obce.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 123/2019: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6/2019 a 7/2019.
Hlasování o usnesení č. 123/2019: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo / nebylo schváleno.

❖ ZŠ a MŠ Všestary – zápis místa poskytovaného vzdělávání
Na základě výsledku šetření školní inspekce bylo zjištěno, že budova čp. 2 ve Všestarech, kde probíhá výuka
již cca od počátku 20. století, není zapsána v rejstříku škol a školských zařízení jako místo poskytovaného
vzdělávání základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Všestary.
O existenci základní školy Všestary čp. 2 a čp. 57 dosvědčuje sdělení Okresního úřadu Hradec Králové ze dne
12.12.1995 pod č.j. RR2/95-Ne, kde se mj. uvádí:
„Obě budovy (Všestary čp. 2 a čp. 57) jsou svým stavebně technickým uspořádáním k účelu základní školy
vybaveny (§ 104 odst.1 staveb. zákona) a takto užívány“.
Rada obce schválila zápis budovy čp. 2 do rejstříku škol.
Univerzita třetího věku
Paní Zadrobílková z Chlumu přišla s návrhem zřízení konzultačního střediska Univerzity třetího věku, od
obce by potřebovala pouze místo, počítač a tiskárnu - předjednáno v základní škole, projedná rada obce.

11. Úhrada faktur
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19. 9. 2019
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 124/2019: ZO bere na vědomí úhradu faktur:
• GES PARSEC, s.r.o., IČ: 42195365, Sukova tř. 1556, 530 02 Pardubice – vyhotovení GP pro
rozdělení pozemku v kú Lípa u Hradce Králové z důvodu pozemku chodníku, částka: 9.075,- Kč,
• ELECTROSUN, s.r.o., IČ: 25688553, U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice – odpadkové koše +
příslušenství, částka: 23.773,- Kč,
• WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních
kabin (21.6. SDH Lípa), částka: 1.210,- Kč,
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Brenntag CR s.r.o., IČ: 49613464, Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9 – kyselina sírová, chlornan
sodný na úpravu vody – požární nádrž Všestary(červen), částka: 6.611,36 Kč,
Asseco Solutions, a.s., IČ: 64949541, Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 – spisová služba,
částka: 29.923,30 Kč,
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČ: 27504514, nám. Československé armády 37, 551 01
Jaroměř – za schválení dotace z dotačního programu KHK „Rozvoj infrastruktury v oblasti
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ v rámci projektu „Kanalizace a ČOV
Všestary a místní části“, částka: 24.200,- Kč,
WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastní toaletní
kabiny (28.6. Bříza), částka: 605,- Kč,
EFektivní Osvětlování s.r.o., IČ: 27267806, Děčínská 509, 470 01 Česká Lípa – svítidla LED pro
VO k minerálce, částka: 55.143,- Kč,
Garda města HK z.s., IČ: 42194903, Velké náměstí 1/3, 500 03 Hradec Králové – za náklady
spojené s realizací vzpomínkových akcí 153. výročí bitvy 1866, částka: 31.500,- Kč,
INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02
Předměřice nad Labem – dopravní opatření „Bitva na Chlumu“, částka: 8.656,- 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“06/2019, částka: 29.645,- Kč,
Ing. Novotný Josef-SAI, IČ: 13564081, Revoluční 232, 504 01 Nový Bydžov – koordinátor BOZP
při realizaci stavby „ZŠ Všestary – nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57“, částka:
21.780,- Kč,
Ing. Novotný Josef-SAI, IČ: 13564081, Revoluční 232, 504 01 Nový Bydžov – činnost TDI při
realizaci stavby „ZŠ Všestary – nástavba a přístavba“, částka: 54.450,- Kč,
WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních
kabin (4.7. Amfiteátr), částka: 1.210,- Kč,
RDS s.r.o., IČ: 25973479, Poděbradská 520/24, 190 00 Praha 9 – Vysočany – uložení na deponii,
částka: 747,- Kč,
Atlantik servis, s.r.o., IČ: 27370895, U Cihelny 623, 250 65 Líbeznice – monitoring kanalizace na
Chlumu a ve Všestarech, částka: 27.476,- Kč,
WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních
kabin (11.7. Nohejbal klub Bříza), částka: 1.815,- Kč,
INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02
Předměřice nad Labem –omezení rychlosti na komunikaci u rozhledny, částka: 12.420,- Kč.
Jiří Ludva, IČ: 88104834, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch (červenec),
částka: 18.020,- 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:
112.279,88 Kč,
Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 28827261, Fráni Šrámka
1139/2, 500 02 Hradec Králové – odměna za právní služby, částka: 11.222,75 Kč,
MATRIX a.s. pila Třebešov, IČ: 25947672, Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – dřevěné
hranoly pro zvoničku Chlum, částka: 8.612,- Kč,
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947996, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové – vratná kauce (VO Chodník park Všestarka na p.č. 478/2 k.ú. Všestary),
částka: 2.662,- Kč,
Tomáš Vaněk, IČ: 06493467, Červeného 454/1, 500 12 Nový Hradec Králové – zálohová faktura
na podlahářské práce v ZŠ Všestary, částka: 63.500,- Kč,
Tomáš Vaněk, IČ: 06493467, Červeného 454/1, 500 12 Nový Hradec Králové – doplatek na
podlahářské práce v ZŠ Všestary, částka: 20.401,- Kč,
WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních
kabin (26.7. Amfiteátr), částka: 1.210,- Kč,
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Brenntag CR s.r.o., IČ: 49613464, Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9 – kyselina sírová, chlornan
sodný na úpravu vody – požární nádrž Všestary(červenec), částka: 6.582,32 Kč,
• VELEBNÝ & FAM s.r.o., IČ: 25960709, J. Nygrína 334, 562 01 Ústí nad Orlicí – smaltovaná tabule
„Knihovna Všestary“, částka: 3.419,99 Kč,
• Miroslav Gnol – autodoprava a mechanizace, IČ: 65723457, Na Obci 337, 503 02 Předměřice
nad Labem – autobusová doprava – výlet Josefov a okolí 25.7., částka: 6.002,- Kč,
• Ivan Buday, IČ: 12975648, Chlum 43, 503 12 Všestary – Školní jídelna – částečná repase oken,
balzamování oken, částka: 4.850,- Kč,
• HIGHWAY DESIGN, s. r. o., IČ: 27513351, Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové – splátka za PD
„Všestary – areál ZŠ, MŠ a plaveckého bazénu, úprava dopravního řešení a parkování“, částka:
54.450,- 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“07/2019, částka: 29.645,- Kč,
• EFektivní Osvětlování s.r.o., IČ: 27267806, Děčínská 509, 470 01 Česká Lípa – svítidla LED pro
doplnění VO, částka: 45.953,- Kč,
• KVIS Pardubice a.s., IČ: 46506934, Rosice 151, 533 53 Pardubice – provedené práce na akci
„Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“ 06/19, částka: 6,039.852,78 Kč,
• STRABAG a.s. OZ Praha, oblast Hradec Králové, IČ: 60838744, Na Bělidla 198/21, 150 00 Praha 5
– zálivka spár v místní komunikaci Chlum – Lípa, částka: 48.024,- Kč,
• KVIS Pardubice a.s., IČ: 46506934, Rosice 151, 533 53 Pardubice – provedené práce na akci
„Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“ 07/19, částka: 6,889.631,24 Kč,
• WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních
kabin (8.8. Amfiteátr), částka: 1.210,- Kč,
• ELEKTROSUN, s.r.o., IČ: 25688553, U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice – odpadkové koše PRIMA
LINEA, sloupky, schránky na sáčky, částka: 15.651,- Kč,
• INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02
Předměřice nad Labem – dodávka a montáž zrcadla - Bříza, částka: 11.495,- Kč,
• Neogenia s.r.o., IČ: 29198950, Hybešova 42, 602 00 Brno – mobilní rozhlas, částka: 36.179,- Kč,
• Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947996, Kutnohorská
59/23, 500 04 Hradec Králové – právo provést stavbu sjezdu k ČOV Všestary, částka: 3.092,- Kč,
• Luboš Valášek – Autodoprava, IČ: 64212939, Čistěves 13, 503 15 Nechanice – výměna písku
v MŠ Všestary, částka: 7.593,- Kč,
• Vít Makovec – Kamenictví Makovec, IČ: 86886738, Vojice 198, 508 01 Hořice v Podkrkonoší –
oprava centrálního kříže na hřbitově ve Všestarech a morového sloupu na Chlumu u panelky,
částka: 160.000,- Kč,
• Bc. Petr Mach – arboristické a dendrologické služby, IČ: 73665754, Husova 2153, 508 01 Hořice
– ošetření lípy na pč.395/4 v k.ú. Všestary, částka: 8.053,- Kč,
• WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních
kabin (31.8. Amfiteátr), částka: 1.210,- Kč,
• WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních
kabin (3.9. SDH Lípa), částka: 1.210,- 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“08/2019, částka: 29.645,- Kč,
• Ing. Miloš Machút, IČ: 12950092, Běleč n. Orlicí 94, 503 46 Třebechovice p. Orebem – zajištění
provozu sběrného dvora, částka: 1.815,- Kč,
• Zeppelin CZ s.r.o., IČ: 18627226, Lipová 72, 251 70 Modletice – pronájem vysokozdvižné
plošiny, částka: 16.274,- Kč,
• KVIS Pardubice a.s., IČ: 46506934, Rosice 151, 533 53 Pardubice – provedené práce na akci
„Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 6,507.083,81 Kč,
Hlasování o usnesení č. 124/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
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12. Závěr
jednání ukončeno v 22:25 hodin

Zapsala: Andrea Netušilová

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

Ověřovatelé:

MUDr. Kovalský Michal

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

Došel Jaroslav

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

Starosta obce: Ing. Michal Derner, MBA

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

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

