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Zasedání zastupitelstva dne 17. 10. 2019
Místo konání: Zasedací místnost SDH Bříza
Přítomni: Bělohoubek David, Ing. Derner Michal MBA, Došel Jaroslav, Ing. Fof Vladimír, Hájek Martin,
Kocián Tomáš, MUDr. Kovalský Michal, Novák Jiří, Novák Stanislav, Ing. Šandera Pavel, Válek Leoš, JUDr.
Zlatohlávková Zuzana,
Omluveni: Mgr. Zlatohlávková Zuzana, Rezková Ladislava, Čapková Dohnalová Marika DiS.,
Osadní výbory: Pánková Martina, Pešek Miroslav ml., Pešek Josef ml.,
Zahájeno: 19:00 hod.

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 9.10.2019, 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: Ing. Šandera Pavel, Kocián Tomáš

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 125/2019: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 17. 10. 2019 návrhovou
komisi ve složení Ing. Šandera Pavel, Kocián Tomáš
Hlasování o usnesení č. 125/2019: pro 9, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Novák Jiří, Hájek Martin
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 126/2019: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 17. 10. 2019 jako
ověřovatele zápisu Nováka Jiřího, Hájka Martina.
Hlasování o usnesení č. 126/2019: pro 9, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 19. 9. 2019.
Bez námitek k minulému zápisu

2. Schválení programu
Návrh programu
1.
Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2.
Schválení programu
3.
Připomínky občanů
4.
ČOV a kanalizace
• informace o průběhu stavby
• příprava dalších částí – nové stoky směr Světí a v Rosnicích, přípojky
• úvěrová smlouva – prodloužení lhůty čerpání
5.
Informace o přípravě a průběhu dalších akcí
• Zkapacitnění komunikací kolem ZŠ, MŠ a bazénu
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• Příjezdová komunikace k ČOV
• Zastávka Rosnice
• Společenská místnost u HZ Chlum
• Chodníky
• Dům pro seniory
Územní plánování
Pozemky
• směna pozemků pro ČOV
• žádosti o odprodej pozemku
• pronájem pozemků
• věcná břemena
Dílčí audit o výsledku hospodaření za rok 2019
Žádosti o dotace a dary
Informace z rady obce
Úhrada faktur
Závěr

Ing. Derner - Navrhl bod 4) projednat před bodem 3), jelikož tu jsou zástupci z dodavatele ČOV a kanalizace
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 127/2019: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 17. 10. 2019
Hlasování o usnesení č. 127/2019: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

3. Připomínky občanů
Jiří Novák – je prasklý kanalizační poklop v Rosnicích naproti Divišovým. Požádal, jestli by bylo možné se na
to přijet podívat a opravit to.
Petr Šandera – když se jede do Břízy od HK tak je značka přednost před protijedoucími vozidly. Když přijede
ke krámu, tak tam má v jízdním pruhu překážku. Mluvíme o dopravním značení v rámci stavby kanalizace.
Ing. Šandera – jediné co ho napadá, aby se tu čas od času objevila Policie ČR.

4. ČOV a kanalizace
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 17. 10. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
a) informace o průběhu stavby
• Etapa I – ČOV + kanalizace a veřejné části přípojek Všestary, Rozběřice a Rosnice
smluvní termín dokončení je do 28.11.2020
ČOV (Čistírna odpadních vod) - provedeny monolitické stavby nádrží čistírny a nádrže kalové jímky,
připravují se práce na nadzemních objektech. Zhotovitel předpokládá termín dokončení ČOV do 06/2020.
Všestary - provedena stoka ve směru na Střezetice a Rosnice a ve směru na Hradec Králové
- probíhá stoka od obecního úřadu směr Rozběřice
- harmonogram na práce v místních komunikacích bude připraven do příštího KD (29.10.2019)
Rozběřice - probíhá výstavba stoky od I/35 směrem k rybníku
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- stoka od Hejcmanky k návsi připravena k zahájení (silnice bude do 31.10.2019 uzavřena)
Rosnice - probíhá výstavba stoky v silnici ve správě SS KHK k výjezdu z obce směr Bor (silnice do 31.10.2019
bude uzavřena)
• Etapa II – kanalizace a veřejné části přípojek Lípa a Bříza
etapa II byla zahájena předáním staveniště 7.10.2019, termín dokončení je tak do 6.10.2020
Bříza – zahájeno předáním staveniště dne 7.10.2019. 9. – 10. října 2019 – startovací jámy a protlak u HZ + u
hospody a poté v tomto úseku stoka (do 31.10.2019). Následně práce v místních komunikacích, zimní
přestávka je plánována od 51. týdne 2019 do konce února 2020. Termín dokončení stok a veřejných částí
přípojek do 6.10.2020.

Lípa – protokolárně předáno staveniště dne 7.10.2019. Stavba bude zahájena asi 29.10. stokou L1 v ulici
směr Dlouhé Dvory.
V místech uzavřených silnic bude vjezd vlastníkům nemovitostí umožněn.
Za zhotovitele kanalizace ve Bříze podali informace p. Ševc a Ing. Šefc:
-

ve Bříze je staveniště předáno a v minulém týdnu se nastěhovala technika, započala práce protlaků
a nyní poběží v průběhu října propojení protlaků. Jsou se Správou silnic domluveni, že to přes zimu
zaasfaltují. Poté se bude pokračovat uličkou nahoru a podle počasí by byla ulička dodělána do
konce. Dále se budou dělat vedlejší stočky, které se budou realizovat v případě dobrých
klimatických podmínek i v zimním období. Pokud by byla velká zima, musela by nastat zimní
přestávka. V další etapě, pokud je SUSka pustí do komunikací bude dělán směr na Světí a Svobodné
Dvory. Směrem na Světí bude asi nutná plná uzávěra, jelikož je to tam komplikovanější a je tam
velký provoz. Pokud by někoho zajímal konkrétní termín, jsou schopni odpovědět. Dole máme
čerpací stanici u řadovek, kde se bude domlouvat přesné umístění.

Ing. Derner – podrobnější harmonogram byl vyvěšen panem Kociánem na nástěnce a je možné si to
nastudovat.
Úzká ulička směrem ke hřišti, jak to bude umožněn provoz v ulici?
Pan Ševc – výhoda ulice je, že je průjezdná. Když bude nějaký pracovní úsek rozkopaný nebo zabraný, bude
možný přístup z obou stran. Potřebujeme to pro stavbu také přístupné a bude to přístupné i pro veřejnost.
Ing. Derner – pokud někdo bude vědět, že bude doma dělat něco objemnějšího, bude ideální se spojit
s firmou a domluvit se na kordinaci věci.
Pan Ševc – Nyní byly založeny dvě šachty a pojede se k hospodě a následně do uličky. Koncem října bychom
měli být před hospodou.
Ing. Hušková – bylo by možné si stáhnout na stránkách harmonogram a plán prací a dokumentaci, výškové
body atd.
Ing. Derner – na profilu zadavatele je to volně ke stažení, nebo Vám to zašlu e-mailem do úschovny.
JUDr. Zlatohlávková - Veřejné části přípojek v Rozběřicích, kdy se budou dělat a jak to vypadá?
Ing. Derner – vysazují odbočku a budou se k tomu vracet.
V 19:30 hodin se dostavil p. Novák
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b) Příprava dalších částí – nové stoky směr Světí a v Rosnicích, přípojky
Soukromá část přípojek :
Pro realizaci soukromých částí přípojek byl aktualizován harmonogram výstavby kanalizace a ČOV, ze
kterého vyplynuly termíny pro stavbu soukromých částí přípojek:
Všestary
30.3. - 30.11.2020
Rozběřice
30.3. – 28.6.2020
Lípa
3.8. – 25.10.2020
Rosnice
19.4. – 12.7.2020
Bříza
3.8. – 13.12.2020
Definitivní přepojení přípojek do splaškové kanalizace může proběhnout až po uvedení ČOV do zkušebního
provozu.
Ing. Derner – Jednotliví dodavatelé domovních částí přípojek budou vyzváni k převzetí staveniště. Je možné,
že dojde k drobnému posunu. Bude nějaké množství přípojek, které budou hotové, ale jejich přepojení do
kanalizace nebude možné dříve, než bude uvedena čistírna do provozu.

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.
Martin Hájek – mělo by se připomenout, že se jedná o připojení ke stavebním parcelám.
Ing. Šandera - nikdo neřekl na minulém zasedání, že by s tím nesouhlasil. Pokud v době dokončení
kanalizace tam nebude objekt, který by byl připojitelný, budou si muset přípojku zaplatit.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 128/2019: ZO souhlasí z důvodu omezení budoucích zásahů do nových povrchů
komunikací s provedením veřejné části kanalizačních přípojek k nemovitostem, které do ukončení výstavby
ČOV a kanalizace nebudou připojeny. Náklady na tyto přípojky jako nezpůsobilé z titulu přiznání dotace
budou hrazeny vlastníkem příslušné nemovitosti.
Hlasování o usnesení č. 128/2019: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
Požadavky na napojení některých pozemků vyvolávají mj. potřebu prodloužení hlavní kanalizační stoky ve
Všestarech – stoka směr Rozběřice o cca 45 m – (parcely 276 a 277 v k.ú. Všestary jsou v ÚP jako
zastavitelné).
Ing. Derner – Prodloužení stoky na Rozběřice nebude zřejmě způsobilý náklad pro dotaci. V projektu jsou již
od začátku i některé další nezpůsobilé stoky – jedna je nad školkou, další směrem na Střezetice k přejezdu,
kousek nezpůsobilé kanalizace máme i na Lípě.
Ing. Šandera – jedná se o vícepráce, které bude v plné výši hradit obec
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 129/2019: ZO schvaluje prodloužení kanalizační stoky ve směru na Rozběřice par. č. 276 a
277 v k.ú. Všestary v předpokládané délce 45 m.
Hlasování o usnesení č. 129/2019: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
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c) Úvěrová smlouva – prodloužení lhůty čerpání
Úvěrová smlouva pro spolufinancování stavby kanalizace na 65.000.000 Kč č.10149_17_LCD ze dne
16.8.2017 stanoví
• doba čerpání do 31.10.2019
• úrokovou sazbu dlužné částky 6M PRIBOR + 0,05% p.a.
• splatnost úvěru 12 let
Dodatky smlouvy č. 1 a č. 2 zpřesňují na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby cenu díla a podle
vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace výši dotace.
Případné prodloužení termínu pro vyčerpání úvěru banka při sjednávání dodatků č.1 a 2 připouštěla pouze
za předpokladu změny úrokové sazby.
V bance proto bylo předjednáno vyčerpání zbytku úvěru k 31.10.2019 na zvláštní „depozitní“ účet a
uvolňování financí bankou podle předložených faktur. Od 1.11.2019 by pak obec hradila úroky z celé částky
65 mil. Kč.
Ke dni 30.9.2019 je z úvěru vyčerpáno 28.704.700,38 Kč, tj k čerpání zbývá 36.295.299,62 Kč.
Banka při jednání o převodu zbytku úvěru navrhuje nové řešení a podala dne 16.10.2019 nabídku:

Nabízíme Vám prodloužení období čerpání úvěru do 31.12.2020 s tím, že od podpisu příslušného
dodatku bude dlužník nově hradit závazkovou provizi ve výši 0,25 % p.a. Touto sazbou se úročí
nečerpaná část poskytnutého úvěru v období čerpání úvěru. Poplatek za vyhotovení tohoto
dodatku je 5.000 Kč.
Ostatní podmínky smlouvy o úvěru by zůstaly zachovány ve stávající podobě a to vč. úrokové sazby
6-měsíční PRIBOR + 0,05 % p.a. Touto úrokovou sazbou je úročena dlužná částka vyčerpaná
z poskytnutého úvěru.
Platnost nabídky je do 30.11.2019.
Ing. Pavel Stránský, poradce pro veřejný a neziskový sektor centrály České spořitelny, a.s.
Současná sazba 6-měsíční PRIBOR činí 2,21%, celková úroková sazba (vč. roční sazby 0,05 % p.a.) je nyní
2,26%. Přijetím nabídky České spořitelny by obce hradila z nevyčerpané částky jen 0,25%, rozdíl ční 2,01%.
S ohledem na momentální stavy na účtech (cca 32 mil Kč použitelných pro stavbu) a příjem dotace od SFŽP
(cca 5-6 mil. /měs), se předpokládá reálná potřeba dalšího čerpání úvěru nejdříve za 4 měsíce.
• úspora na úrocích za nevyčerpané prostředky do začátku posunutého čerpání činí asi 410 tKč.
JUDr. Zlatohlávková – Byla by radši, kdyby to dostala dříve a mohla si to propočítat sama. Byla by pro
nechat to na příští zasedání.
Ing. Derner – tuto informaci dostal včera a dnes to připravoval a propočítával.
Ing. Šandera – jestli by nemohla být pověřena rada schválením, pokud někdo z nás neobjeví, že je v té
smlouvě něco špatně. Pokud by přišly připomínky nechal by to na příští zastupitelstvo.
JUDr. Zlatohlávková – toto by na radě moc nenechávala a nerada by je k tomu zavazovala.
Ing. Derner – je také pro nechat to na příští zasedání

Zimní údržbu na komunikacích kraje, která budou dotčena stavbou, musí zajistit obec sama – připravuje se
smlouva s Údržbou silnic KHK na posyp v celé šíři a pluhování jednoho pruhu. Vyhrnování jízdních pruhů
s podélně uloženou stokou zajistí obec ve spolupráci se ZD Všestary.
Obnova povrchů – frézování a obnova povrchů komunikací v jízdním pruhu, do něhož je uložena kanalizační
stoka, je plánována od jara 2020, v silnicích ve správě SS KHK do 06/2020. Pracovnice SS KHK přislíbila na
rok 2020 souběh oprav komunikací druhého jízdního pruhu tak, aby současně docházelo k opravě celé
komunikace. Po opravě povrchů nebude po dobu 10 let povolován zásah do komunikace.
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JUDr. Zlatohlávková – jestli by nebylo možné domluvit se s družstvem, aby jezdili na cestách s provizorním
zásypem po výkopech opatrně a pomalu.
Ing. Šandera – na stole byla otázka provizorního zaasfaltování, ale vyčíslené to bylo na cca 6 mil. na tři
vesnice. Vzhledem tomu, že přibývají přípojky, tak se8 rozhodli pro tuto variantu.
Pan Pešek – v Rosnicích se dnes začalo asfaltovat a vůbec neví, z jakého důvodu.
Ing. Derner – budeme se muset zeptat dodavatele, protože důvod neví.
Ing. Derner – v některých úsecích nejsou pod asfaltem dostatečné konstrukční vrstvy, hlavně u krajů
vozovky. Pokud by se mělo všude frézovat, tak se dostanou do štětového podkladu. To je například od
obecního úřadu směrem pod most, tam by byl pro, aby se asfalt přidal na stávající a navrstvil. Neví, jak je to
jinde s vjezdy.
Ing. Šandera – v tuto chvíli by to neřešil, bude do toho mluvit správa silnic a na krátkých úsecích to třeba
vyberou.
d) Z KD 15.10.2019_Domovní revizní šachty - rozdíl v návrhu v PD podle projektantů:
Všestary a Bříza – na plastové šachtové rouře betonový konus + betonový poklop (poklop je nad úrovní
terénu)
Rosnice, Rozběřice a Lípa – na plastové šachtové rouře plastový pochůzný poklop (v úrovni terénu) ve
vjezdech lze osadit pojízdný poklop.
V případě sjednocení podle Rosnic, Rozběřic a Lípy je úspora cca 400 tKč (odpočet -2,3 mil Kč, přípočet +1,9
mil Kč), celková změna závazku cca 4,2 mil Kč, tj. ze smluvní ceny 185,010 mil Kč 2,27 %.
Ing. šandera - je pravda, že na kontrolním dnu bylo řečeno, že mají tyto betonové šachty nakoupené. Je
možné, že nám tu někde zbudou.
K. Posejpalová – to jsou ty co jsou v projektu kreslené za vraty? Revizní šachta bude majetkem koho?
Ing. Derner – Do budoucna budou všechny přípojky vč revizních šachet převedeny do majetku občanů.
Soukromé části přípojek je možné převést do majetku hned, veřejné části přípojek musí být po dobu
udržitelnosti projektu ve vlastnictví obce.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 130/2019: ZO souhlasí se sjednocením domovních revizních šachet ve všech místních
částech.
Hlasování o usnesení č. 130/2019: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

5. Informace o průběhu a přípravě dalších akcí
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 17. 10. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA

a) Zkapacitnění komunikací kolem ZŠ, MŠ a bazénu
Akce zkapacitnění komunikací kolem ZŠ, MŠ a bazénu navazuje na komunikaci III/03535 ve správě SS KHK.
Po obnově povrchů komunikace po kanalizaci nebude možné do nových komunikací zasahovat – týká se i
zřizování nových napojení na komunikaci či sjezdů. Proto je nutné bez co nejdříve získat ÚR a SP na
zkapacitnění komunikace – tj. zejména souhlas SS KHK s novým napojením na silnici III/03535.
Vypořádání vlastnických vztahů se SPÚ k pozemkům pro parkovací stání v bezprostředním blízkosti za
zdravotním střediskem bude trvat min. 1 r ok a neumožňuje tak získat potřebná povolení. Projektant byl
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proto požádán o dopracování PD a podání žádosti o ÚR a SP bez zásahu do pozemku SPÚ (cca 6 parkovacích
míst nad zdravotním střediskem). Po vypořádání vlastnických vztahů lze dokončit PD změnou stavby před
dokončením, nebo samostatnou žádostí o ÚR a SP.

b) Příjezdová komunikace k ČOV
Na stavbu příjezdové komunikace k ČOV Všestary je vypracována dokumentace pro ÚR+SP v rozsahu pro
výběr zhotovitele, položkový rozpočet se zpracovává.
Vzhledem ke skutečnosti, že k projednání stanovisek pro územní souhlas a stavební povolení je nutný
soulad s územním plánem a vyřešené vlastnické vztahy, schválila rada obce uzavření dodatku smlouvy o
dílo na PD, který zohledňuje posun dílčích termínů v návaznosti na nabytí účinnosti změny ÚP.
Pro zajištění spolufinancování stavby navrhuje starosta podat individuální žádost o dotaci u
Královéhradeckého kraje.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 131/2019: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na přístupovou komunikaci k ČOV
Všestary.
Hlasování o usnesení č. 131/2019: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

c) Zastávka Rosnice
Pro stavbu zastávky a místa pro kontejnery na tříděný odpad je potřeba provést výběrové řízení na
zhotovitele. Projektem stanovená předpokládaná cena je 533.372 Kč vč. DPH. Pro realizaci VŘ na
zhotovitele stavby navrhuje starosta využít externího poradce obdobně jako u chodníku ke Všestarce a
provést veřejnou soutěž s elektronickou aukcí.
Předpokládaný termín realizace je před provedením oprav povrchů komunikace po kanalizaci, tj. cca do
06/20120.
Rozpočet souvisejících sadových úprav je 25.003 Kč vč. DPH – vhodný termín realizace je podzim 2020.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 132/2019: ZO schvaluje provedení soutěže pro výběr zhotovitele zastávky autobusu
v Rosnicích se závěrečnou elektronickou aukcí a pověřuje radu obce výběrem organizátora výběrového
řízení.
Hlasování o usnesení č. 132/2019: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

d) Společenská místnost u HZ Chlum
Zastupitelstvo obce pověřilo radu obce výběrem projektanta pro přístavbu zasedací místnosti HZ Chlum.
Navrhovaná přístavba o vnějších rozměrech 9,3 x 6 m by měla být umístěna místo venkovního zastřešeného
atria. Rada obce svým usnesením vyzvala SDH Chlum a JSDHO Chlum k diskusi nad potřebným rozsahem
přístavby hasičské zbrojnice Chlum ještě před zahájením projektových prací.

e) Chodníky
Rozběřice – připravuje se podání žádosti o dotaci na SFDI, stavba chodníku by mohla probíhat v koordinaci
s opravou povrchů komunikace po stavbě kanalizace.
JUDr. Zlatohlávková – může být zmíněn rozsah stavebního povolení?
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Ing. Derner – chodník jde od Šrámova kříže ke Stejskalovým. Křižovatka u zvoničky se mění na T, v prostoru
mezi zvoničkou a Kačerovými bude jen chodník se zelení. Rozpočet na chodníky je těsně přes 10 mil. Cesta
do Úvozu mrtvých je nezpůsobilý náklad. Očekávaná dotace je asi 6 mil. Kč, spoluúčast obce 4 mil Kč. Pokud
by se akce příští rok uskutečnila, tak na další akce mnoho financí už se zřejmě nezbude.

Všestary – uzavření smlouvy na PD doplnění chodníků ve Všestarech schválilo zastupitelstvo obce dne
25.4.2019 usnesením 46/2019 a ze strany zhotovitele byla podepsána 26.4.2019. Smluvní termíny jsou ve
smlouvě nastaveny takto:
Termín zahájení prací:
datum podpisu smlouvy o dílo
Návrh stavby, technické řešení
do 31.10.2019
Podání žádosti o vydání společného povolení
do 30.12.2019
Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele
do 28.02.2020
K podpisu smlouvy ze strany obce došlo administrativním nedopatřením až dne 1.10.2019. Zhotovitel tak
nemohl včas zahájit práce na díle. Z toho důvodu navrhuje uzavření dodatku s posunutím termínů plnění,
přičemž navrhuje lhůty o 2 měsíce kratší.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 133/2019: ZO schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 11/s/2019 se společností
HIGHWAY DESIGN, s. r. o., IČ: 275 13 351 na zhotovení projektové dokumentace pro akci „Chodníky v místní
části Všestary“, kterým se upravují termíny plnění díla.
Hlasování o usnesení č. 133/2019: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0– bylo / nebylo schváleno.

f) Dům pro seniory
Ke stále více diskutované problematice služeb pro seniory, resp. pomoci seniorům jednala rada obce o
provedení studie denního stacionáře / komunitního domu seniorů (KODUS).
K diskusi je náplň služeb, které by mělo zařízení poskytovat.
- kapacita 20 seniorů + 2 – 4 osoby tělesně postižené
- možnost občasného, dvou až třídenního nebo víkendového pobytu 2 – 4 osob
- možnost činnosti klubu seniorů – spojeno se stacionářem
- zázemí obsluhy stacionáře
- skladové prostory
- 2 – 3 garáže
- možnost 1 bytu (služební, popřípadě občasné využití pro stacionář)
- parking bude využíván stávající (nové rozšířené parkoviště v ulici)
- přípojky využity stávající (el , voda, kanalizace) případné posílení realizovat před opravou komunikace v
obci
- nová přípojka plynu – realizovat před opravou komunikace v obci
- vsakovací zařízení dešťových vod
- zahradní atrium
Cena za pořízení studie takového zařízení byla zjištěna poptávkou dvou projektantů a je ve výši 76.400 +
DPH.
p. Kocián – chtěl se zeptat, jestli již nějaký takový Dům pro seniory je a pokud ano, tak aby k nám někdo
přišel a vysvětlil nám, jak to chodí.
J. Došel – když si na internetu zadáte „Dům pro seniory“, tak tam vyjedou veškeré informace. Nyní jde o to
udělat nějakou studii, jak to bude vypadat.
J. Novák – plánujeme to pro naše občany nebo pro širší okruh např. pro Mikroregion
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Ing. Derner – když o tom mluvil na Mikroregionu, tak mu bylo řečeno, že by z Mikroregionu tuto službu rádi
využívali
MUDr. Kovalský – byl by pro, aby to bylo především pro naše občany.
p. Dufek – kdysi komunikoval s někým v Kněžicích, kde to provozovala obec.
Paní Pánková – děti a důchodci společně můžou mít svá pozitiva, ale může to mít i negativa.
J. Pešek – podle jeho názoru je prostor bývalé cukrárny i malý, přijde mu vhodnější prostor např. v Rosnicích
v bývalé hospodě.
J. Novák – bavíme se o tom, že chceme neustále vysazovat zelen atd., tak by se mohla vysadit i v Rosnicích,
aby mohli chodit důchodci na procházky do zeleně.
T. Kocián – musíme nejdříve vědět, co chceme a poté můžeme vybíral lokalitu.

Zvonička Chlum – instalace proběhne 18.10.2019,
Ing. Derner – Dotázal se pana Hájka, jestli chystají nějaké slavnostní odhalení.
Pan Hájek – zatím není rozhodnuto, zastaví se domluvit podrobnosti,

Pomníky – Centrální kříž na hřbitově ve Všestarech a morový sloup Chlum – dokončeno, poděkování panu
Zlatohlávkovi za odborný dozor.

6. Uzemní plánování
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 17. 10. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA

•

Změna č.2 ÚP Všestary

Manželé Jiřina a Josef Kulhánkovi podali návrh na pořízení změny ÚP Všestary se žádostí o zařazení
pozemku p.č. 278 v k.ú. Všestary do územního plánu za účelem výstavby autodílny, jako náhradu za
dosavadní provozovnu, která je v důsledku výstavby dálnice D35 určena k demolici. Žadatelé navrhují
uhradit náklady spojené s pořízením změny ÚP.
Návrh obsahuje stanovisko
• orgánu ochrany přírody (KU KHK) - navrhovaný obsah Změny č. 2 Územního plánu Všestary
nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo na vyhlášené ptačí oblasti
• k potřebě posouzení vlivu na životní prostředí (EIA – není nutno posuzovat)
Po konzultaci na odboru územního plánování je možné řešit požadavek změnou územního plánu z podnětu
navrhovatele, který bude obsahovat pouze jediný bod. Pořízení změny ÚP bude podmíněno úplnou
úhradou tím, kdo změnu vyvolal.
S vlastníky nemovitostí určenými k záboru stavbou D35 zahájilo ŘSD ČR jednání o výkupech s tím, že mají
nemovitosti vyklidit do 120 dnů od uzavření smlouvy.
Příloha: 6_Návrh na pořízení změny ÚP
JUDr. Zlatohlávková – musíme zvážit, jestli chceme, aby nám vesnice srostly. Dříve tomu říkal magistrát
plíživé rozrůstání obce.
Ing. Derner – Připomněl, že v důsledku stavby dálnice přicházejí o prostor na živobytí a obec jiným
způsobem vyjít vstříc nemůže.
Ing. Šandera – myslí si, že v zásadě s tím jsme do toho šli a že to byla výjimka. To, že se to tam nevejde se
ukázalo vývojem a viděl by toto jako poslední, co by mohla obec povolit.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 134/2019:
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Zastupitelstvo obce Všestary, v souladu s § 6 odst. 5a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), rozhoduje podle §55a) odst. 2)
stavebního zákona o pořízení Změny č.2 územního plánu Všestary a jejím obsahu na návrh manželů Jiřiny a
Josefa Kulhánkových, Všestary 24 (viz příloha 6_Návrh na pořízení změny ÚP). Změna bude pořizována
zkráceným postupem a jejím obsahem je:
- požadavek na prověření možnosti změny funkčního využití p.p.č. 278 k.ú. Všestary nově s funkční
specifikací umocňující drobné podnikání (resp. výstavbu autodílny) v přímé provázanosti na „plochy
smísené obytné venkovské“.
V souladu s ustanovením §45 odst.4) stavebního zákona zastupitelstvo obce Všestary podmiňuje pořízení
této změny územního plánu úplnou úhradou nákladů, uvedených v § 55a odst. 2 písm. f), navrhovatelem.
Zastupitelstvo obce Všestary určuje pana Ing. Michala Dernera MBA pro spolupráci s pořizovatelem dle § 47
a dalších stavebního zákona.
Hlasování o usnesení č. 134/2017: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

7. Pozemky
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 17. 10. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
a) směna pozemků pro ČOV
Na směnu pozemků označených v geometrickém, plánu 447-55/2018 jako 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
za současného zrušení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku 363/7 zapsaného ve prospěch obce
Všestary a zápisu nového věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch obce Všestary dle téhož
geometrického plánu byl zveřejněn dne 23.9.2019 pod č.j. 719/2019/OU záměr obce s tím, že
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.
Směnnou smlouvu vyhotovil Mgr. Jan Urban. Stanovení ceny směňovaných nemovitostí pro účely DPH je
uvedeno v čl. 3.1 směnné smlouvy. Předkupní právo k pozemkům ve prospěch obce je zmíněno v čl. 2.2 a
2.7. smlouvy.
Příloha: 7.a_směnná smlouva ZD Všestary10_2019
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 135/2019: ZO schvaluje uzavření smlouvy se Zemědělským družstvem Všestary, IČ:
00124087 na
• směnu pozemků ve vlastnictví obce vyčleněných geometrickým plánem č. 447-55/2018 pro rozdělení
pozemku, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku a pro průběh vlastníky zpřesněné
hranice pozemků označených jako p.č. 376/32 (o výměře 293 m2) a st.p.č. 215 (7 m2) tj. s celkovou
výměrou 300 m2
• za pozemky, které jsou označeny v tomtéž geometrickém plánu jako p.č. 363/110 (310 m2) a p.č.
376/6 (66 m2) tj. s celkovou výměrou 376 m2,
vše v katastrálním území Všestary za současného
• zrušení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku 363/7 zapsaného ve prospěch obce Všestary a
• zápisu nového věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch obce Všestary dle téhož geometrického
plánu.
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Danou majetkovou dispozicí – směnou pozemků, obec realizuje důležitý zájem obce spočívající v získání
pozemku pro stavbu čistírny odpadních vod.
Hlasování o usnesení č. 135/2019: pro 12 , proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

b) žádosti o odprodej pozemku
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.
Geodet vyčíslil plochy pozemku 65/2 podle jednotlivých dílů:
o historicky připlocené a zastavěné plochy
o
o

•

předzahrádka + připlocení směrm k p.č. 351 –
zastavěná plocha přístavbou

celkem
volná zastavitelná plocha

73 m2
34 m2

107 m2
208 m2

JUDr. Zlatohlávková – jednu polovinu pozemku obec kupovala za cca 300,- Kč, tak si myslí, že by cena měla
být podobná. Když jsme na Lípě kupovali pozemek od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
tak jsme platili i 500,- Kč/m2.
Návrh na stanovení prodejní ceny:
• historicky připlocené a zastavěné plochy - ocenit pro narovnání vlastnických vztahů jako
v obdobných případech částkou min 200 Kč/m2
• prodej nepotřebné zastavitelné plochy podle znaleckého posudku
Na ocenění pozemku je zadán znalecký posudek.
c) pronájem pozemků
O pronájem pozemku p.č. 65/1 v k.ú Lípa u Hradce Králové mají zájem manželé Rolečkovi, vlastníci čp. 6
Lípa. Na pronájem je potřeba vyhlásit záměr (řešit až po vyřešení prodeje p.č. 65/2)

d) věcná břemena
ČEZ – věcné břemeno
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 žádá o
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti Č. IP-12-2010358/VB/2- Bříza, p.č. 310, přípojka
knn“ (přípojka k p. Jelínkovi).
Smlouva o VB je vyhotovena podle odsouhlaseného vzoru. Odhadovaná cena práv odpovídajících zřízení
věcného břemene je 342 Kč bez DPH, plocha je 12 m2. Cena bude dle vzoru SoVB v minimální výši 2.000 Kč
+ DPH a ochranné pásmo 1.000 Kč + DPH.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 136/2019: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP12-2010358/VB/2- Bříza, p.č. 310, přípojka knn se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035.
Hlasování o usnesení č. 136/2019: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
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e) Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Bříza vč. ucelené části k.ú Rosnice.
SPÚ zahájil z podnětu stavebníka dálnice D11 veřejnou vyhláškou ze dne 7.11.2017 komplexní pozemkové
úpravy v katastrálním území Bříza u Všestar, včetně ucelené části k.ú. Rosnice u Všestar.
Dne 16.10.2019 bylo na žádost SPÚ na úřední desce obce zveřejněno oznámení, že v katastrálním území
Bříza u Všestar a na ucelené části k.ú. Rosnice u Všestar byla zahájena obnova katastrálního operátu
na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav.
V rámci obnovy katastrálního operátu bude ode dne 16. listopadu 2019 probíhat zjišťování průběhu hranic
pozemků.
Ke zjišťování průběhu hranic jsou zváni vlastníci pozemků v případech, kdy je jejich účast potřebná pro
upřesnění vlastnické hranice v terénu. Vlastníci jsou ke zjišťování hranic zváni písemnou pozvánkou
Pobočkou Hradec Králové tak, aby jim byla doručena nejméně týden předem.
Upozornění: neúčast pozvaného vlastníka (popř. jím pověřeného zástupce) při jednání není na překážku
využití výsledků zjišťování hranic.

8. Dílčí audit o výsledku hospodaření za rok 2019
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 17. 10. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
Ve dnech 23. a 24. 9. 2019 provedli pracovníci KÚ KHK dílčí přezkoumání hospodaření obce Všestary za
období od 1.1.2019 do 24.9.2019.
Ve všech částech zprávy se uvádí, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Poděkování za vedení účetnictví, které je od roku 2015 opakovaně hodnoceno při přezkoumání bez chyb a
nedostatků, patří účetní obce paní Lexové i matrikářce a pokladní paní Kutálkové.

9. Žádosti o dotace a dary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 17. 10. 2019
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

Všestarské spolky
•

Nohejbal klub Bříza žádá o celkovou částku 14.127,- Kč, jako příspěvek na letní kino, travní směs,
trávníkovou zeminu s kompostem, fošny na výměnu stolu na hřišti, medaile na turnaj, trubky na
opravu konstrukce stanu.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 137/2019: ZO schvaluje následující příspěvky z programu „Všestarské spolky“:
• Nohejbal klub Bříza celkovou částku 14.127,- Kč, jako příspěvek na letní kino, travní směs,
trávníkovou zeminu s kompostem, fošny na výměnu stolu na hřišti, medaile na turnaj, trubky na
opravu konstrukce stanu.
Hlasování o usnesení č. 137/2019: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo / nebylo schváleno.
Pozn.: Výzva spolkům ke včasnému čerpání / vyúčtování (do konce roku zbývají 2 zasedání ZO)

Zastupitelstvo Všestary 17.10.2019.docdoc

Stránka 13 z 15

Ostatní žádosti
Žádost o podporu projektu Königgrätz 1866
Garda města HK z.s., IČ: 42194903 žádá o podporu každoročního mezinárodního projektu vzpomínkových
akcí Königgrätz 1866, který se uskuteční ve dnech 3.-4. července 2020. Byli by vděčni za podporu ve stejné
výši jako v minulých letech 40.000,- Kč a garantují důstojný a kvalitní průběh akce. Podpora bude použita
k úhradě nákladů na průběh pietního aktu, historické dobové dechovky, částečné úhradě mobilních WC a
nově i k ostraze parkoviště a stanového tábora účastníků. V letošním ročníku se setkali s nepříjemným
faktem vykrádání několika stanů a vozidel.
Pro rok 2020 předběžně počítá projekt Königgrätz 1866 s těmito podporami:
Město Hradec Králové: 480.000,-Kč
Královéhradecký kraj: 200.000,-Kč
Muzeum východních Čech: 40.000,-Kč
Obec Všestary: 40.000,-Kč
V letošním roce jsme hradili 8.656,- Kč za dopravní opatření a úhradu části nákladů na realizaci
vzpomínkových akcí 153. výročí bitvy u Hradce Králové 31.500,-. Pokud si pamatujete, tak jsme původně
chtěli příspěvek 40.000,- Kč dělit mezi Gardu města HK z.s. a spolek Komitét pro udržování památek z války
roku 1866, z.s
Spolku Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s., IČ: 00486345 jsme schválili poskytnutí daru
na údržbu a péči o válečné hroby vztahující se k prusko-rakouské válce z roku 1866 ev.č. HK-193 a ev.č. HK399 ve výši 25.000,- Kč.
JUDr. Zlatohlávková – připadá jí to docela dost oproti Královéhradeckému kraji. Nevíme, jestli Komitét 1866
bude něco opravovat v našich obcích. Myslí si, že by toto mohlo být přesunuto na příští zasedání.
Hospic Anežky České v Červeném Kostelci
Hospic pořádá Den Otevřených dveří, který proběhne v úterý 12. listopadu 2019 od 10 do 17 hodin a
srdečně na něj zvou. Pro návštěvníky bude připravena komentovaná prohlídka hospice, při které bude
možno se seznámit s celou šíří služeb, které hospicová péče poskytuje.
Společně s pozváním chtějí poděkovat za dlouholetou podporu, které si velice váží. Dále pořádají 9.
listopadu Charitativní ples a benefiční koncert Ondřeje G. Brzobohatého s kapelou, který se uskuteční 20.
listopadu. Těší se na Vaši návštěvu.
JUDr. Zlatohlávková – přišla jí pozvánka na benefiční koncert na výstavbu hospice ve Stěžerách. Jestli
nezvážit podporu spíše místních.

10. Informace z rady obce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 17. 10. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
❖ Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 8
Změny v rozpočtu nastávají:
• na straně příjmů
➢ příjem za sběrné suroviny 6.000 Kč
➢ Těžba dřeva 33.173 Kč
Celkem navýšení příjmů o 39.214 Kč
• na straně výdajů
➢ 104.749,52 na § 3111 - DHDM ZŠ Všestary – pořízené vybavení v rámci nástavby ZŠ
➢ 307.000 Kč na § 6399 DPH (zaúčtování přenesené daňové povinnosti od 01/2019)
a dále přeúčtování mezi § bez dopadu na výši výdajů
❖ z § 2212 Silnice 125.000 Kč na § 3636 Komun. služby a územní rozvoj (nákup pozemku pro ČOV)
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Celkem navýšení výdajů o 411.894,72 Kč
Zůstatek rozpočtových účtů (rezerva) je po rozpočtovém opatření č. 8/2019 ve výši 3.743.648,59 Kč.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 138/2019: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8.
Hlasování o usnesení č. 138/2019: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo / nebylo schváleno.

❖ Školská rada – skončení funkce člena ze zákona
Rada obce vykonávající úkoly zřizovatele vzala na vědomí skončení funkce člena školské rady panu Jaroslavu
Špráchalovi, zvolenému do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků. Ke skončení funkce došlo dle
ust. § 167 odst. 9 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon před uplynutím funkčního období
k 1.9.2019, tj. dnem, kdy syn zákonného zástupce nezletilého žáka přestal být žákem Základní školy a
mateřské školy, Všestary.
Škola zajistí provedení doplňovacích voleb člena za zákonné zástupce nezletilých žáků – funkční období
člena zvoleného v doplňovacích volbách končí uplynutím řádného funkčního období.
Další body z jednání rady obce jsou obsaženy v programu zasedání zastupitelstva.

11. Úhrada faktur
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 17. 10. 2019
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 139/2019: ZO bere na vědomí úhradu faktur:
• Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 310, 8/2019, částka: 30.250,- Kč,
• Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 210, 8/2019, částka: 30.250,- Kč,
• Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 104, 3-8/2019, částka: 50.820,- Kč,
• Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 100, 3-8/2019, částka: 101.640,- Kč,
• Jiří Bittner – Typo Studio, IČ: 64235408, Tř. Ed. Beneše 1432, 500 12 Hradec Králové – hasičské
pracovní listy, částka: 6.000,- Kč,
• Halíř Milan, IČ: 13204301, Nový Přím 17, 503 15 Nechanice – klempířské práce „Zvonička
Chlum“, částka: 11.769,- Kč,
• Zámečnictví Michal Došel, IČ: 02626098, Mokrovousy 107, 503 15 Nechanice – opravy kovovýrobků, částka: 11.997,- Kč,
• Michal Štindl, IČ: 69879567, Mokrovousy 99, 503 15 Nechanice -oprava prasklého rozvodu TuV
v jídelně, částka: 10.791,- Kč,
• Zámečnictví Michal Došel, IČ: 02626098, Mokrovousy 107, 503 15 Nechanice – redukce na VO,
nožičky MŠ Všestary, částka: 9.801,- Kč,
• Zámečnictví Michal Došel, IČ: 02626098, Mokrovousy 107, 503 15 Nechanice – obruba do parku
Všestarka, částka: 48.461,- Kč,
• Aleš Turek, IČ: 67451837, Otakarova 517, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – GP 473-182/2019 kú.
Všestary – cesta k ČOV, částka: 6.292,- Kč,
• Jiří Kulhánek – Pneuservis, IČ: 68225792, Všestary 24, 503 12 Všestary – nové gumy na VW
Caddy, částka: 6.287,- Kč,
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•

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: 4.235,- Kč,
• Ing. Miloš Machút, IČ: 12950092, Běleč n. Orlicí 94, 503 46 Třebechovice p. Orebem – příprava
na akci kanalizace a ČOV, částka: 9.032,70 Kč,
• Základní škola a mateřská škola, Všestary, IČ: 75017181, Všestary 57, 503 12 Všestary – obědy
za září, částka: 27.288,- Kč,
• Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947996, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové – právo provést stavbu (kanalizační přípojky Bříza), částka: 137.335,- Kč,
• Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947996, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové – právo provést stavbu (kanalizační řad Bříza), částka: 572.330,- Kč,
• Jan Macháček, IČ: 48640344, Rosnice 23, 503 12 Všestary – oprava ARO 240, částka: 8.495,- 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“09/2019, částka: 29.645,- Kč,
• Muzeum východních Čech v Hradci Králové, IČ: 00088382, Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec
Králové – záchranný archeologický výzkum formou dohledu na stavbě „Kanalizace a ČOV
Všestary a místní části červen-září 2019, částka: 37.833,07 Kč,
• Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 71009361, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad
Labem – rozbor vody Všestarka, částka: 1.543,96 Kč,
Hlasování o usnesení č. 139/2019: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

12. Závěr
jednání ukončeno v 22:00 hodin

Zapsala: Andrea Netušilová

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

Ověřovatelé:

Novák Jiří

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

Hájek Martin

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

Starosta obce: Ing. Michal Derner, MBA

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

Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):
č. 1 – prezenční listina
č. 2 – přijatá usnesení
6_Návrh na pořízení změny ÚP

