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Zasedání zastupitelstva dne 14. 11. 2019
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary
Přítomni: Bělohoubek David, Čapková Dohnalová Marika DiS., Ing. Derner Michal MBA, Ing. Fof Vladimír,
Hájek Martin, Kocián Tomáš, Novák Jiří, Novák Stanislav, Rezková Ladislava, Ing. Šandera Pavel, Válek Leoš,
JUDr. Zlatohlávková Zuzana, Mgr. Zlatohlávková Zuzana.
Omluveni: MUDr. Kovalský Michal, Došel Jaroslav
Osadní výbory: Miroslav Pešek ml., Josef Pešek ml., Josef Štefanka, Václav Matějka, 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 6. 11. 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. 140/2019: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 14. 11. 2019 návrhovou
komisi ve složení Ing. Šandera Pavel, Hájek Martin
Hlasování o usnesení č. 140/2019: pro 11, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Čapková Dohnalová Marika DiS., Bělohoubek David
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 141/2019: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 14. 11. 2019 jako
ověřovatele zápisu Čapková Dohnalová Marika DiS., Bělohoubek David
Hlasování o usnesení č. 141/2019: pro 11, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 17. 10. 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
• úvěrová smlouva – dodatek č.3
5.
Informace o přípravě a průběhu dalších akcí
• Zkapacitnění komunikací kolem ZŠ, MŠ a bazénu
• ZŠ Všestary – větrání s rekuperací
• Park Všestarka – nabídka daru hřišťových prvků
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6.
7.

Územní plánování – změna č. 2
Finanční výbor
• příprava rozpočtu na rok 2020, střednědobý výhled
• rozpočtové provizorium
• zpráva finančního výboru
8.
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 – valná hromada
9.
D11 – smlouva o realizaci náhradního přístupu
10.
Pozemky
• prodej pozemku
• věcná břemena
11.
Žádosti o dotace a dary
12.
Informace z rady obce
13.
Úhrada faktur
14.
Kontrola usnesení
15.
Závěr
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 142/2019: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 14. 11. 2019
Hlasování o usnesení č. 142/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

3. Připomínky občanů
Stanislav Novák – vyjednat s KVISem – jsou vymleté překopy po kanalizaci, jestli by bylo možné se na to
podívat. Po dešti se to dosti propadlo.
V Rosnicích chodníky – jsou místy rozjeté, jak se hlavně nákladní vozy vyhýbaly přes chodníky, je potřeba se
dohodnout, jestli oprava půjde za obcí nebo za KVISem.
Pan Štefanka – potřebují odsouhlasit, zda bude možné nakoupit štítky atd. Je potřeba narovnat zvoničku a
oprava značek u přechodu. Je potřeba upravit značky směrem nahoru nebo dolů.
Ing. Derner – zopakuje požadavek na ŘSD.
Pan Štefanka - proč se průtlak pod silnicí nenaprojektoval blíže k Antošom, tak tam je měkký příkop a
neničil by se chodník a silnice. Jestli by to nebylo možné udělat blíže ke Všestarům. Proč je v silnici na
Čistěves výkop podél chodníku? Nezničí se chodník.
Ing. Derner – když bude výkop podél chodníku, tak by se teoreticky neměl nikdo vyhýbat přes chodník, ale
naopak na druhé straně a nenastane tam problém jako např. v Rosnicích s rozježděnými chodníky.
Na umístění průtlaku se dotáže na kontrolním dnu.
JUDr. Zlatohlávková – pro Lípu se má skladovat materiál na sokolském hřišti, neví jaký materiál, ale to by
znamenalo, že budou jezdit po nové cestě.
Ing. Šandera – hledalo se jiné řešení, protože jsme byli proti. Z tohoto důvodu, aby se neničila cesta se nám
to nelíbilo. V tuto chvíli se hledá náhradní řešení.
J. Pešek – ohledně přípojek kanalizace chodí spousta lidí, že by chtělo něco posunout a lidé nechápou, že
s tímto již mnoho dělat nejde. Každý bojuje o svůj kousek pozemku.
Za krámem by požadoval opravu obrubníku, protože tam to zničili kompletně a také před sálem před
hospodou.
Ing. Šandera – nemuseli bychom přes zimu jezdit přes výmoly, kdyby se udělat provizorní zaasfaltování, ale
na jaře by se to muselo opětovně rozhrabat a obec by to stálo kolem 7 mil. Kč. Takové peníze můžeme
trvale a smysluplně využít jinde. Když se udělá provizorní úprava hrubým štěrkem, tak to bude skákat a
špatně se na tom bude jezdit, když se zasype jemným, tak to naopak deště vyplaví. Rozumné řešení to
bohužel nemá a bude to stát přes zimu ještě nervy.
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4. ČOV a kanalizace
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 11. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
a) informace o průběhu stavby
část 100 - Všestary
- provedeny stoky v komunikacích ve správě SS KHK,
- zahájeny stoky v místních komunikacích
o stoka A-D mezi zdravotním střediskem a bazénem
o stoka A-F (proti zámečnictví Došel)
o stoka A-G k řadovce proti sokolovně
část 104 – Čistírna odpadních vod (ČOV)
- dokončeny betonáže monolitických konstrukcí nádrží vč. zkoušek těsnosti
- probíhají HTÚ
- příprava k zahájení zděných konstrukcí
část 210 – Rozběřice
- provádí se stoky v komunikacích ve správě SS KHK
- prodloužen souhlas s uzavírkou komunikace k Hejcmance do 30.11.2019
- zahájeny stoky v místních komunikacích
o stoka A2 – ulice kolem zasedačky
část 220 – Lípa
- zahájena stoka v ulici směr Dlouhé Dvory
část 310 – Rosnice
- provedeny stoky v komunikacích ve správě SS KHK,
- zahájeny stoky v místních komunikacích
o stoka od nádrže k HZ
o stoka v uličce ke hřišti
část 320 – Bříza
- provedeny protlaky a stoka na návsi od prodejny k hospodě
- zahájena stoka v uličce
Přehled fakturace dodavatele stavby
faktura
prostavěno
fa 3351190080 Kvis 05_2019
240 307,80
fa 3351190127 Kvis 06_2019
6 039 852,75
fa 3351190176 Kvis 07_2019
6 889 631,24
fa 3351190231 Kvis 08_2019
6 507 083,81
fa 3351190281 Kvis 09_2019
9 027 824,78
od počátku do 09/2019

28 704 700,38

dotace od SFŽP za fakturace do 08/2019 - žádost o platbu (ŽoP) se podává po úhradě faktur
ŽOP
celkem
13 351 720,71 Kč
ŽOP 1
4 527 749,90 Kč
ŽOP 2
8 823 970,81 Kč
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Zimní údržba
Zimní údržbu komunikací ve správě KHK, které jsou dotčeny výstavbou (zůstává přes zimu provizorní zásyp)
musí zajistit na své náklady obec Všestary. SS KHK by prováděla zimní údržbu jen v případě, že by výkopy
byly na zimu zaasfaltovány (náklad pro Všestary + Rosnice + Rozběřice byl kalkulován na 7,292 mil. Kč vč.
DPH).
Zimní údržba je zajištěna s Údržbou silnic Královéhradeckého kraje ve variantách a) chemický posyp v celé
šíři, b) pluhování 1 jízdního pruhu, který není dotčen podélným výkopem kanalizace a c) chemický posyp
s pluhováním. Ostatní pluhování je zajištěno traktorem ZD Všestary.
Pozn.: v loňském roce vyjížděla ÚS KHK k pluhování v našich obcích 1x.
Oprava komunikací, součinnost SS KHK
Oprava komunikací (jízdní pruh, ve kterém je uložena kanalizační stoka) je plánována pro
- 1. etapu (Všestary, Rosnice, Rozběřice) na duben – červen 2020
- 2. etapu (Bříza a Lípa) září – říjen 2020.
Ze strany SS KHK je avizována připravenost na souběh oprav druhého jízdního pruhu, nejsou však časově
garantovány finanční zdroje.
Ve věci součinnosti zhotovitele stavby kanalizace a SS KHK na souběhu opravy celé šíře komunikací má
starosta domluveno jednání s náměstkem hejtmana a radním Královéhradeckého kraje pro dopravu Mgr.
Martinem Červíčkem (18.11.2019).
Ing. Šandera – pokud by Správa silnic náhodou dělala druhou polovinu vozovky později, nic nemění na tom,
že povrchy, které jsou rozkopané budou hotové v rámci stavby.

b) úvěrová smlouva – dodatek č.3 – 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 14.11.2019 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.
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nabídka je doplněna návrhem textu dodatku č. 3. ke smlouvě o úvěru.
Příloha: 4.b_Návrh textu-10149-17-LCD 03 LCD Dodatek ke smlouvě o úvěru
4.b_Grafické modely čerpání úvěru 10_2019
Současná sazba 6-měsíční PRIBOR činí 2,22% (k 8.11.2019), celková úroková sazba (vč. roční sazby 0,05 %
p.a.) je nyní 2,27%. Přijetím nabídky České spořitelny by obce hradila z nevyčerpané částky jen 0,25%, rozdíl
ční 2,02%.
S ohledem na momentální stavy na účtech (cca 42 mil Kč použitelných pro stavbu) a příjem dotace od SFŽP
(cca 5-6 mil. /měs), se předpokládá reálná potřeba dalšího čerpání úvěru nejdříve za 4-5 měsíců.
• úspora na úrocích za nevyčerpané prostředky do začátku posunutého čerpání
cca 60 tKč/ měsíc (36 mil Kč * 2,02%/12)
240 tKč za 4 měsíce
do konce čerpání cca dalších cca (50 + 41 + 33 + 25 + 16 + 7) 172 tKč.
Ing. Derner – přednesl zastupitelům graf čerpání úvěru.
JUDr. Zlatohlávková – od 31.1.2020 začínáme splácet úvěr?
Ing. Derner – ano splátky jsou vždy ke konci měsíce.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 143/2019: ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 10149/17/LCD ze
dne 16. 8. 2017 na prodloužení období čerpání do 30.12.2020 (viz příloha 4.b_Návrh textu-10149-17-LCD 03
LCD Dodatek ke smlouvě o úvěru), podle kterého bude dlužník od podpisu dodatku 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 zůstanou zachovány ve stávající podobě a to vč. úrokové sazby 6měsíční PRIBOR + 0,05 % p.a., kterou je úročena dlužná částka vyčerpaná z poskytnutého úvěru.
Hlasování o usnesení č. 143/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
JUDr. Zlatohlávková – čl. 5 bod 1 – splácíme čerpaný úvěr?
Ing. Derner – nyní platíme úroky z vyčerpaného úvěru a od ledna 2020 začínáme splácet úvěr. Protože
splácení začíná dříve, než vyčerpáme celý úvěr, nedostaneme se ani na úroveň dluhu 65 mil. Kč.
JUDr. Zlatohlávková – Chtěla se zeptat, jaký je měsíční úrok a jestli by bylo možné zaslat splátkový kalendář.

5. Informace o průběhu a přípravě dalších akcí
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 11. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
a) Zkapacitnění komunikací kolem ZŠ, MŠ a bazénu
V souvislosti s projektem zkapacitnění komunikace kolem ZŠ MŠ a bazénu je vyvolaná investice „Všestary,
p.č.422/1, přeložka venk. přeložky distribučního vedení NN v ulici mezi tělocvičnou a rodinnými domy.
Řešení přeložky vrchního vedení ČEZ do země bylo koordinováno s projektem veřejného osvětlení, kabelové
vedení bude uloženo v protilehlém zeleném pásu.
Příloha: 5.a_Všestary,p.č.422_1,přeložka venk. vedení - situace
Pro umístění stavby Žádá ČEZ Distribuce v zastoupení společnosti PEN – projekty energetiky, s.r.o. o uzavření
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IZ-12-2001229, Všestary, p.č. 422/1,
přeložka venk. vedení. Předpokládané rozměry VV je 94,2 m2 (157 mb)
Text smlouvy je podle schváleného vzoru s ČEZ.
Příloha: 5.a_SoBS-VB_Obec-Vsestary přeložka p.č. 422_1
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Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 144/2019: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IZ-12-2001229, Všestary, p.č. 422/1, přeložka venk. vedení se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ
24729035, která je zastoupena společností PEN -projekty, s.r.o, IČ 259 68 807., a jejíž součástí je vzor
budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti.
Hlasování o usnesení č. 144/2018: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

b) ZŠ Všestary – větrání s rekuperací
Ve věci rekuperace vzduchu v ZŠ Všestary projednalo zastupitelstvo obce výsledky analýzy vnitřního ovzduší
v učebnách zatepleného objektu 2. stupně ZŠ Všestary ze dne 11.2.2019, jejímž výsledkem je zjištění
nevyhovujícího stavu - překročení maximálních hodnot koncentrace CO2 (1 500 ppm) od 8:09 hod
v podstatě během celé doby vyučování (měření ukončeno ve 12:30). Odstranění / nápravu je možné řešit
rekuperací (větrání, kdy teplým odváděným vzduchem z místnosti se přiváděný vzduch z venkovního
prostředí ohřívá).
Na instalaci rekuperace je vypracována modelová kalkulace pro 4 třídy s nákladem 1.230.498 Kč. Dotace
z OPŽP je ve výši 70%, projekt musí být ukončen do roku 2023 a investici (tj. i spoluúčast) lze rozložit do více
let.
Zastupitelstvo schválilo dne 20.6.2019 podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí na
realizaci nuceného větrání s rekuperací v budově druhého stupně ZŠ Všestary (usn. 90/2019) a dále
• schválilo i uzavření smluv na zpracování projektové žádosti za max 49.000 Kč + DPH s Ing. Davidem
Plíštilem, Ph.D. (usn. 91/2019) a
• akceptovalo nabídku na společnosti Energomex s.r.o., Uralská 6770/6 Praha, IČ: 29042577 na
zpracování Energetického posudku VZT a Projektové studie VZT vč. rozpočtu za nabídkovou cenu
49.000 Kč + DPH
Obě nabídky byly dle směrnice 1/2016 o zadávání zakázek malého rozsahu v režimu 0 - 50.000 Kč – tj. jeden
poptaný dodavatel.
Nabídky obou dodavatelů byly vztaženy k modelovému výpočtu VZDT pro 4 učebny.
Při rozpravě se zastupitelstvo přiklonilo k řešení všech kmenových učeben v budově 2. stupně čp. 57 (9
tříd). V případě 9 tříd bude investiční náklad cca 2,769 mil. Kč, spoluúčast na dotaci 30% činí cca 830 tKč.
Rozhodnutí o rozsahu však nebylo zapracováno do usnesení zastupitelstva.
Ing. David Plíštil (zpracování a podání žádosti o dotaci) však uvedl, že pro rozšíření projektu podá novou
nabídku = cena zakázky bude ve smyslu směrnice 1/2016 v rozmezí 50.001 – 200.000 Kč.
Na zpracování projektové žádosti do Operačního programu Životní prostředí na realizaci nuceného větrání
s rekuperací v budově druhého stupně ZŠ Všestary, byli poptáni na rozsah pro 9 tříd další dva poskytovatelé
– termín pro podání nabídek je do 19.11.2019.
Energomex potvrdil zachování ceny energetického posudku VZT a Projektové studie VZT vč. rozpočtu ve
výši 49.000 Kč + DPH i pro rozšířený rozsah řešení VZT.
JUDr. Zlatohlávková – dotázala se, jestli je uzavřena smlouva s Plíštilem?
Ing. Derner – nebyla uzavřena smlouva s panem Plíštilem, protože neakceptoval rozšířený rozsah prací.
Jednalo se o třídy na druhém stupni.
Byl by za to, že by mělo být doplněno rozhodnutí, pro kolik tříd to bude.
Ing. Šandera – byl by pro ten prvotní návrh na 4 třídy, na které dostaneme dotaci.
Ing. Derner – dotace se bude týkat všech 9 tříd.
JUDr. Zlatohlávková – dočetla se o modelové kalkulaci pro 4 třídy, dotace 70% .
M. Kocián – to jsou 4 třídy, které jsou nejvíce zatížené? Zkusil by to na těch 4 třídách a podle výsledku pak
podat novou žádost.
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Ing. Derner – navrhuje, aby se udělalo pro všech 9 tříd najednou. Administrativa kolem žádosti o dotaci je
natolik rozsáhlá, že je vhodné to udělat pro větší rozsah v jedné žádosti. Realizaci pak můžeme rozložit do
více roků.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 145/2019: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu Životní
prostředí na realizaci nuceného větrání s rekuperací v rozsahu pro všechny kmenové třídy v budově
druhého stupně ZŠ Všestary čp. 57.
Hlasování o usnesení č. 145/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0– bylo / nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 146/2019: ZO ruší usnesení č. 91/2019.
Hlasování o usnesení č. 146/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0– bylo / nebylo schváleno

c) Park Všestarka – nabídka daru hřišťových prvků
Obec Všestary podala 7.2.2019 do dotačního programu MMR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ žádost o
dotaci na hrací prvky dětského hřiště v parku Všestarka. Ve výzvě bylo podáno 991 žádostí a uspokojeno jen
137, žádost obce Všestary nebyla úspěšná. Obec bez dotace realizaci projektu nezahájila.
Firma fischer EAST center s.r.o., IČ: 25997211, zastoupená panem Davidem Baladránem, nabízí pro hřiště
v parku Všestarka obci dar hracích prvků firmy HEROLD v rozsahu:
• Flexi sestava 3 100 Premium
• Horolezecká stěna
• Houpačka Duoswing II
• Dopadová plocha Grass
• Šplhací sestava Monkey Road 7
Všechny výrobky jsou certifikovány a splňují normu ČSN EN 1176 : 2018 pro veřejná hřiště
Prvky jsou popsány v cenové nabídce s položkovým rozpočtem č. 19NA00318A.
Celková hodnota nabízeného daru je 133.220 Kč vč. DPH.
Příloha: 5.c_nabídka 19NA00318 - Nářadí Milwaukee
V případě přijetí daru bude realizace ještě v roce 2019.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 147/2019: ZO schvaluje s díky přijetí daru hracích prvků pro dětské hřiště v parku
Všestarka od společnosti fischer EAST center s.r.o., IČ: 25997211. v rozsahu dle nabídky, když celková cena
daru je 133.220 Kč.
Hlasování o usnesení č. 147/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

6. Uzemní plánování – Změna č. 2 ÚP Všestary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 11. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
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Pro výběr zhotovitele Změny č. 2 ÚP Všestary byli po dohodě s navrhovatelem změny (který pořízení změny
platí) vyzváni k podání nabídky 2 projektanti:
• Ing. Eduard Žaluda – autor změny č. 1 ÚP Všestary
• Ing.arch et. Ing. Pavel Doležal – autor územní studie lokality V-Z7 a V-Z8 - nad školkou ve Všestarech
(49.500,-Kč + DPH).
Po odsouhlasení s navrhovatelem změny je k realizaci vybrána nabídka Ing. Eduarda Žaludy s cenou 48.600
Kč + DPH. (levnější z obou nabídek).

7. Finanční výbor
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 11. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA; Jiří Novák – předseda finančního výboru
•

příprava rozpočtu na rok 2020, střednědobý výhled

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 148/2019: ZO Pověřuje finanční výbor vypracováním rozpočtu na rok 2020 a
střednědobého výhledu na roky 2021-2023.
Hlasování o usnesení č. 148/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
•

rozpočtové provizorium

Pro hospodaření obce v případě, kdy není schválen rozpočet na kalendářní rok, hospodaří obec podle
rozpočtového provizoria. Jeho přijetí musí schválit zastupitelstvo obce.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 149/2019: ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2020 – obec hradí měsíční výdaje
pouze do 1/12 skutečných výdajů předchozího roku a k tomu navíc neuhrazené faktury z roku předchozího
a závazky z již uzavřených smluv, a to až do doby, než bude schválen rozpočet na rok 2020, tj. nejpozději do
15.3.2020.
Hlasování o usnesení č. 149/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
• zpráva finančního výboru
Předkladatel: p. Jiří Novák, předseda finančního výboru
JUDr. Zlatohlávková – nic z věcí, které byly ve zprávě uvedeny nespadá do odpovědnosti za vady?
p. Novák – s ničím takovým jsme se nesetkali.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 150/2019: ZO bere na vědomí zprávu z finančního výboru z 25.10.2019
Hlasování o usnesení č. 150/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
Ing. Derner – v kotelně školy a bazénu je potřeba doplnit úpravnu vody, tvrdá voda poškozuje čerpadla a
armatury v kotelně i na sociálkách, jsou pak nutné časté opravy, nové kotle tím trpí také – zajistíme
nabídku a dále se bude postupovat podle předložených nabídek.
Pan Pešek – pokud budou potřeba reference, tak může být nápomocen.

8. Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 – valná hromada
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 11. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
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Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866 se bude konat 6.12.2019
od 17 hodin ve Všestarech (Naše hospoda). Obec má podle stanov právo delegovat 4 zástupce. Rada obce
navrhuje delegovat zástupce: Ing. Derner, Ing. Fof, Jaroslav Došel, Leoš Válek
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 151/2019: ZO deleguje k účasti na valné hromadě dobrovolného svazku obcí Mikroregion
obcí památkové zóny 1866 konané dne 6.12.2019 svoje zástupce: Ing. Derner Michal, Ing. Fof Vladimír,
Válek Leoš a Došel Jaroslav.
Hlasování o usnesení č. 151/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

9. D11 – smlouva o realizaci náhradního přístupu
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 11. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
Předmětem této smlouvy je realizace účelové komunikace „Přístupy na pozemky v k. ú. Bříza (SO 158),“
(náhradní přístup), a to jako Náhradního přístupu na některé pozemky, které byly znepřístupněny
v souvislosti s realizací stavby „Dálnice D11, stavba 1106 Hradec Králové – Smiřice. Stavba Náhradního
přístupu bude provedena z podnětu a na náklady ŘSD. Po dokončení budou Náhradní přístupy převedeny
do vlastnictví obce jako majetek pro ŘSD ČR nepotřebný.
Příloha: smlouva byla připomínkována, revidovaný dokument byl doručen 12.11.2019
9_2019 D11 1106 Všestary Smlouva o realizaci náhradního přístupu SO 158 final 12-11 _
9_Memorandum - priloha_Navrh upravy PD

Ing. Derner – přednesl zastupitelům plánek, o kterou komunikaci se jedná.
Vzhledem k pozdnímu doručení smlouvy bude projednána na příštím zasedání.

10. Pozemky
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 11. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA; Ing. Vladimír Fof
a) prodej pozemku
Pan Michal Špitál požádal o prodej pozemku st.p. č. 181 v k.ú Všestary o výměře 18m2, na kterém se
nachází část příslušenství k čp. 155. Zbývající větší část příslušenství je na p.č. 183, která je ve vlastnictví
pana Špitála. Od doby výstavby příslušenství (pravděpodobně v r. 1985) nedošlo k vypořádání vlastnických
práv k pozemku st.p.181.
Zastupitelstvo obce schválilo za účelem narovnání vlastnických vztahů dne 19.10.2019 usnesením č.
119/2019 adresný záměr na prodej pozemku s minimální prodejní cenou 200 Kč/m2 (obvyklá cena při
narovnání vlastnických vztahů). Záměr byl zveřejněn od 4.10.2019. Pan Špitál podal přihlášku do záměru
s nabídkovou částkou 200 Kč/m2 tj. celkovou kupní cenou 3.600 Kč.
Návrh kupní smlouvy vypracoval Mgr. Jan Urban.
Příloha: 10.a_KUPNÍ SMLOUVA - Špitál
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 152/2019: Zastupitelstvo obce za účelem narovnání vlastnických vztahů schvaluje
uzavření kupní smlouvy s panem Michalem Špitálem, nar. 13.4.1989, bytem Všestary 155 na prodej
zastavěného pozemku st.p.181 v k.ú. Všestary o výměře 18 m2 (zastavěná plocha je částí příslušenství k čp.
155), za cenu 3.600 Kč, tj. 200 Kč/m2 jako cenu obvyklou pro narovnání vlastnických vztahů.
Hlasování o usnesení č. 152/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
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b) věcná břemena
• b.1 Výstavba nové TS ZD Všestary
ZD Všestary připravuje pro posílení napájení střediska ve Všestarech stavbu sloupové trafostanice u
křižovatky na p.č. 397/1, pro kterou žádá o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Původní řešení, kdy stávající dvousloupová TS měla být nahrazena dvěma samostatnými TS (1 x pro ZD
Všestary a 1x pro ČEZ), bylo po konzultacích změněno tak, že stávající dvousloupová TS bude odstraněna a
nahrazena jednou příhradovou TS pro 2 transformátory.
Kolize se stavbou kanalizace byla odstraněna.
Pro umístění stavby Žádá ČEZ Distribuce v zastoupení společnosti MATEX HK, s.r.o. o uzavření Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IZ-12-2001014/1, Všestary, p.č. 397/1, přeložka TS.
Text smlouvy o uzavření budoucí smlouvy je podle schváleného vzoru s ČEZ a je doplněn textem vlastní smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti.
Příloha: 10.b.1_SoBS VB - přeložka TS Všestary , p.č. 397_1
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 153/2019: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IZ-12-2001014/1, Všestary, p.č. 397/1, přeložka TS se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ
24729035, která je zastoupena společností MATEX HK, s.r.o, a jejíž součástí je vzor budoucí Smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti.
Hlasování o usnesení č. 153/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

• b.2 Přeložka VN (D35)
ČEZ Distribuce - SoVB číslo IZ-12-2000522/VB1, Všestary, ŘSD, přeložka R35, SO406, VN2373
ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 zastoupená společností Energomontáže Votroubek
s.r.o., Strojírenská 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 28791274, DIČ: CZ28791274, žádá o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na uložení kabelového vedení VN na parcelách p.č. 576/4
a 102/73 v k.ú. Rosnice u Všestar. V minulosti byla uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene EP-12-2002849/VB/01 Všestary, ŘSD,přeložka R35,S0406,VN2373.
SoVB je ve znění dle schváleného vzoru s ČEZ Distribuce. Byl vypracován znalecký posudek na ocenění
náhrady za zřízení věcného břemene ve výši 6.894,- Kč.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 154/2019: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IZ-122000522/VB/1, Všestary, ŘSD, přeložka R35, SO406, VN2373 na parcelách p.č. 576/4 a 102/73 v k.ú. Rosnice
u Všestar se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 (zastoupena společností
Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ: 28791274, DIČ: CZ28791274).
Hlasování o usnesení č. 154/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

11. Žádosti o dotace a dary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 11. 2019
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Všestarské spolky
• žádosti viz návrh usnesení
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Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 155/2019: ZO schvaluje následující příspěvky z programu „Všestarské spolky“:
• TJ Sokol Všestary z.s. celkovou částku 3.522,- Kč, jako příspěvek 2.109,- Kč na ceny na tenisový
turnaj ze dne 21.9. a 1.413,- Kč na nákup brankářské masky na florbal,
• Šachový klub Lípa z.s. částku 9.808,- Kč, jako příspěvek na nákup šachové literatury (šachové
cvičebnice pro děti) a nákup SW – výukového programu Fritz,
• Myslivecký spolek Na Bojišti Chlum celkovou částku 12.514,- Kč, jako příspěvek na náklady
vynaložené na kulturní akce (Bitva 1866, hudební vystoupení Relax) a materiálně technický rozvoj
spolku,
• SDH Bříza celkovou částku 18.917,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s uspořádáním
kulturních a společenských akcí v roce 2019 (hasičský ples, bowlingové odpoledne, dětský den).
• Centrum pro rodinu Beránek celkovou částku 23.416,- Kč, jako příspěvek na zakoupení masivního
dřevěného stolu, pro volnočasové aktivity a kurzy pořádané v CPR Beránek, příspěvek na nákup
odměn pro děti na Drakiádě a dalších akcích,
• SDH Rozběřice celkovou částku 16.888,- Kč, jako příspěvek na uspořádání akce – Rozběřický
bramborák, která se konala 26.10.2019, na Rozsvícení rozběřického vánočního stromu 22.11.2019 a
na Mikulášskou nadílku na ledě prosinec 2019.
Hlasování o usnesení č. 155/2019: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo / nebylo schváleno.
Ostatní žádosti
• Knihovna města Hradec Králové
Knihovna města Hradce Králové žádá o finanční dotaci ve výši 24.500,- Kč na nákup knih do výměnných
fondů v rámci regionálních knihovnických služeb. Tento knižní fond se stane součástí výměnného fondu,
který bude cirkulovat po smluvně vázaných knihovnách oblasti.
Tato žádost se každoročně opakuje. V letošním roce jsme poskytli 20.000,- Kč. Při přípravě rozpočtu je
dobré na to pamatovat.
JUDr. Zlatohlávková – bylo kdysi řečeno, že výměnné knižní fondy nebudeme podporovat, že budeme spíše
podporovat naši knihovnu.
Ing. Derner – paní Šanderová toto přehodnotila, výměnný fond se zlepšil a navrhuje podpořit výměnný
fond.

12. Informace z rady obce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 11. 2019
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
❖ Rada obce schválila r rozpočtové opatření č.9/2019
Změny v rozpočtu nastávají:
• na straně příjmů
➢ dotace KHK na těžbu kůrovcového dřeva 12.000 Kč
➢ příjem za tříděný odpad EKO-KOM 14.000 Kč
➢ příjem za železný šrot 4.000 Kč
Celkem navýšení příjmů o 30.000 Kč
• na straně výdajů
➢ §1039 lesní hospodářství - Těžba kůrovcového dřeva 12.000 Kč
➢ § 3113 ZŠ - opravy a udržování
190.000 Kč (zejména výměna oken ve ŠJ)
➢ § 2212 Silnice – přeúčtování na § 3113 ZŠ
– 172.000 Kč
Celkem navýšení výdajů o 30.000 Kč
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Zůstatek rozpočtových účtů (rezerva) se nemění a po schválení rozpočtového opatření č. 9/2019 zůstává ve
výši 3.743.648,59 Kč.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 156/2019: ZO schvaluje bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2019.
Hlasování o usnesení č. 156/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

Rada obce jednala dále o bodech obsažených v programu zasedání zastupitelstva.

13. Úhrada faktur
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 11. 2019
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 157/2019: ZO bere na vědomí úhradu faktur:
• KVIS Pardubice a.s., IČ: 46506934, Rosice 151, 533 53 Pardubice – provedené práce na akci
„Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“ 09/19, částka: 9,027.824,78 Kč,
• Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 310-Rosnice 09/2019, částka: 14.520,- Kč,
• Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 320-Bříza 09/2019, částka: 24.502,50 Kč,
• Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 100-Všestary 09/2019, částka: 17.424,- Kč,
• Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 210-Rozběřice 09/2019, částka: 14.520,- Kč,
• Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 104-ČOV 09/2019, částka: 8.712,- Kč,
• Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 220-Lípa 09/2019, částka: 24.502,50 Kč,
• Hradecké služby a.s., IČ: 25962973, Bratří Štefanů 990, 500 03 Hradec Králové – nové
kontejnery na odpad a plasty, částka: 38.530,03 Kč,
• Miroslav Gnol – autodoprava a mechanizace, IČ: 65723457, Na Obci 337, 503 02 Předměřice
nad Labem – autobusová doprava - výlet Kutná Hora, částka: 11.281,- Kč,
• Sdružení místních samospráv České republiky, IČ: 75130165, Nábřeží 599, 760 01 Zlín – náklady
na soutěžení energií na rok 2020-2021, částka: 6.686,51 Kč,
• Ing. Luděk Simonides, IČ: 63377586, Bzenecká 4154/13, 628 00 Brno - roční kontrola dětských
hřišť 2019, částka: 10.000,- Kč,
• Zeppelin CZ s.r.o., IČ: 18627226, Lipová 72, 251 70 Modletice – pronájem vysokozdvižné
plošiny, částka: 35.803,90 Kč,
• Jan Horáček TRUHLÁŘSTVÍ, IČ: 162447164, Chlum 42, 503 12 Všestary – výměna vahadlové
houpačky na dětském hřišti ve Všestarech, částka: 1.480,- Kč,
• Jiří Lorenc, IČ: 06637388, Lužická 7/11, 500 03 Hradec Králové 3 – jeřáb pro usazení zvoničky
v místní části Chlum, částka: 2.516,80 Kč,
• Ing. Miloš Machút, IČ: 12950092, Běleč n. Orlicí 94, 503 46 Třebechovice p. Orebem – přípravné
práce na vybavení ČOV, částka: 8.421,60 Kč,
• Ing. Jiří Šura, IČ: 18865585, Dvakačovice 86, 538 62 Hrochův Týnec – stanovení radonového
indexu pro výstavbu dílny u ZŠ, částka: 3.300,- Kč,
• Petr Vondrus VODA-TOPENÍ-PLYN, IČ: 69885150, Lípa 39, 503 12 Všestary – výměna topení ke
klimatizačním jednotkám a oprava topení na bazénu Všestary, částka: 50.198,21 Kč,
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Ozdoba CZ, s.r.o., IČ: 63216485, Slovany 3136, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – ptáček pro
setkání seniorů, částka: 9.750,- Kč,
MSP final s.r.o., IČ: 63221951, Pavla Hanuše 299/3, 500 02 Hradec Králové – výměna vadných
přístrojů MaR v areálu Bazénu Všestary, částka: 13.285,80 Kč,
KAS – OKNA, s.r.o., IČ: 28389875, třída Krále Jiřího 301, 281 01 Velim – výměna oken ve ŠJ
Všestary, částka: 153.363,87 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“ 10/2019, částka: 29.645,- Kč,
Sonepar Česká republika spol. s r.o., IČ: 47450436, Vážní 1125, 500 03 Hradec Králové – VO,
částka: 12.685,78 Kč,
Petr Pleschinger, IČ: 74390465, Všestary 133, 503 12 Všestary – občerstvení pro setkání
seniorů, částka: 14.535,- Kč,
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. IČ: 25267213, Pouchovská 153, 500 03 Hradec
Králové – doprava na setkání seniorů, částka: 3.490,85 Kč,
Roman Valena, IČ: 49340743, Radíkovice 11, 503 27 Lhota pod Libčany – výroba a montáž
zvoničky Chlum, částka: 44.770,- Kč,
Ing. Eduard Žaluda, IČ: 73580872, Železná 493/20, 110 00 Praha 1 – změna č. 1 Územního plánu
Všestary (návrh pro veřejné projednání, pro vydání, vydaná změna, úplné znění ÚP po vydání
změny), částka: 172.546,- Kč,
Petr Meisl, IČ: 11163291, Karla IV. 640, 544 55 Hradec Králové – servis svolávacího zařízení
hasiči Chlum, částka: 1.667,- Kč,
UCHYTIL s.r.o., IČ: 60734078, K terminálu 570/7, 619 00 Brno – servis plynových kotelen ZŠ a
bazén, částka: 15.428,- Kč,
Požární bezpečnost s.r.o., IČ: 27660940, Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava – JSDHO Rozběřice –
bunda, kalhoty, rukavice, kužel, svítilna,…, částka: 7.572,- 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 (10/2019), částka: 6.352,50 Kč.
KVIS Pardubice a.s., IČ: 46506934, Rosice 151, 533 53 Pardubice – provedené práce na akci
„Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“ 08/19, částka: 6,507.083,81 Kč

Hlasování o usnesení č. 157/2019: pro 13, proti 0 zdržel se 0 - bylo / nebylo schváleno.
JUDr. Zlatohlávková – k faktuře od sdružení místních samospráv – soutěžení energií. Měla za to, že se již
energie nesoutěží.
Ing. Derner – nesoutěžilo se na letošní rok, nyní se soutěžilo na další dva roky a výsledkem budou úspory na
obecních budovách, u hasičů, ve škole i na bazénu, na veřejném osvětlení.

14. Kontrola usnesení
Zprávu přednese p. Stanislav Novák – předseda kontrolního výboru.
Pan St. Novák přednesl zprávu kontrolního výboru a doplnil s Ing. Dernerem probíhající usnesení.
Pan Hájek – k záměru výstavby odpočívky s čerpací stanicí na D35 mezi Hejcmankou a Lípou: přednesl
nesouhlas, který byl předložen na jednání s ŘSD. Na jednání z nich vyplynulo, že když nechce obec
přemostění, tak se toto prý naskytlo. Uváděli, že odpadní vody budou svedeny do splaškové kanalizace atd.,
což mu přijde zvláštní v dnešní době, kdy se spíše voda zadržuje v krajině. Napadlo ho, že mezi Dohalicemi
a Čistěvsí je naplánovaná křižovatka, která podle jeho názoru nemá význam a odpočívka by mohla být např.
tam.
JUDr. Zlatohlávková – nikde v Evropě neviděla odpočívku v této velikosti v zastavěném území. Měli bychom
trvat na svém, dotázala se, zda tam byli zástupci ze Střezetic.
Pan Hájek – Ano zástupci ze Střezetic se jednání zúčastnili a také tuto odpočívku nechtějí.
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Pan Válek – k přístavbě zasedačky u HZ Chlum: chtěli bychom zasedací místnost přistavět nahoře v patře,
proti tomu byl návrh, že by se rozšířila původně navržená zasedačka v přízemí o cca 1,5 metru.
Kompromisem by mohlo být rozšíření o 4 m.
JUDr. Zlatohlávková – na zbrojnici se opravovala fasáda 2x, dělala se pergola a ptá se, jestli to mají dobře
promyšlené, aby to byla konečná varianta.
Ing. Šandera – pan Válek přišel s přístavbou nahoru, se starostou jsme byli proti, protože to podle jejich
názoru je nový dům v úplně jiném rozsahu, než jsme doposud na zastupitelstvu diskutovali. Vývoj byl
takový, že se začalo přemýšlet jak to rozšířit a udělat, aby se tam vešly dvě řady stolů i s potřebným
vybavením.
JUDr. Zlatohlávková – máme odhadované náklady?
Ing. Derner – vzhledem k tomu, že jsou JPO III, mohla by se získat dotace z HZS.

15. Závěr
jednání ukončeno v 21.15 hodin

Zapsala: Andrea Netušilová

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

Ověřovatelé:

Marika Čapková Dohnalová DiS.

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

David Bělohoubek

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

Starosta obce: Ing. Michal Derner, MBA

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

Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):
č. 1 – prezenční listina
č. 2 – přijatá usnesení
č. 3 – 4.b_Návrh textu-10149-17-LCD 03 LCD Dodatek ke smlouvě o úvěru (k usn. č. 143/2019)

