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Zasedání zastupitelstva dne 30. 1. 2020
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary
Přítomni: Čapková Dohnalová Marika DiS., Ing. Derner Michal MBA, Došel Jaroslav, Ing. Fof Vladimír, Kocián
Tomáš, MUDr. Kovalský Michal, Novák Jiří, Novák Stanislav, Rezková Ladislava, Ing. Šandera Pavel, JUDr.
Zlatohlávková Zuzana, Mgr. Zlatohlávková Zuzana.
Omluveni: Bělohoubek David, Hájek Martin, Válek Leoš,
Osadní výbory:
Zahájeno: 19:00 hod.

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 22. 1. 2020, 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, MUDr. Kovalský Michal

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 1/2020: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 30. 1. 2020 návrhovou
komisi ve složení Ing. Šandera Pavel, MUDr. Kovalský Michal
Hlasování o usnesení č. 1/2020: pro 9, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Čapková Dohnalová Marika DiS., Rezková Ladislava,
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 2/2020: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 30. 1. 2020 jako
ověřovatele zápisu Čapková Dohnalová Marika DiS., Rezková Ladislava,
Hlasování o usnesení č. 2/2020: pro 9, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 12. 12. 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.
ZŠ a MŠ Všestary – rozpočet na rok 2020
5.
Rozpočet obce na rok 2020
6.
ČOV a kanalizace
• Výběr zhotovitele soukromých částí přípojek
• Informace o průběhu stavby
• dodatek č. 3 ke SOD
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7.

Informace o přípravě a průběhu dalších akcí
• Plynovodní přípojka a nástavba bytů čp.35
• zastávka Rosnice
• rekuperace
• dostavba vodovodu Bříza
8.
Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
9.
Pozemky
• prodej pozemků
• pronájem pozemku – záměr
• věcná břemena
10.
Vodovody – nepeněžitý vklad do VAK
11.
JSDHO – změna velitele jednotky
12.
Kontrola usnesení
13.
Informace z rady obce
14.
Tříkrálová sbírka 2020
15.
Úhrada faktur
16.
Závěr
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 3/2020: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 30. 1. 2020
Hlasování o usnesení č. 3/2020: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

3. Připomínky občanů
Pan Němeček – Ing. Derner hovořil se stavbyvedoucím, aby udržovali pořádek po skončení směny.
p. Štefanka – když je hezké počasí, nezačnou na Lípě dříve.?
Ing. Derner – na Lípě se začalo dělat dole na straně k Dlouhým Dvorům
Ing. Šandera – Pro zahájení v silnicích III. třídy musí Správa silnic povolit zásah do cesty. Do konce března je
obvykle pracovní klid na cestách, vzhledem k výhledu počasí slibují povolení před koncem února. ;

4. ZŠ a MŠ Všestary – rozpočet na rok 2020
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 1. 2020
Předkladatel: Ing. Zarine Aršakuni - ředitelka ZŠ a MŠ; Ing. Michal Derner, MBA
• Provozní příspěvek
Ředitelka ZŠ a MŠ předložila dopracovaný návrh rozpočtu pro stanovení provozního příspěvku zřizovatele
na rok 2019 v celkové výši 2.500.000 Kč, tj. o 386.900 Kč nižší než vloni (v roce 2019 byl provozní příspěvek
2.886.900 Kč). Návrh rozpočtu je vypracován vč. porovnání s roky 2017 až 2019. Předpokládané příjmy i
výdaje jsou ve výši 4.339.650 Kč.
Rezervní fond je k 1.1.2020 ve výši 357.438 Kč
Příloha: 4_Rozpocet ZŠ a MŠ 2020
JUDr. Zlatohlávková – dotázala se, zda ve výnosech za stravování za rok 2019 nemají chybu a nemá tam být
jiná částka. V roce 2019 se do školy hodně investovalo a u některých položek je značný nárůst, např. u
úklidových prostředků se jí částka zdá mnohem vyšší.
Ing. Derner – máme jedno patro navíc a musí se tam uklízet každý den.
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JUDr. Zlatohlávková – na řádku 51812 je podobná položka, byl tam velký rozdíl mezi 2017 – 2019 a vůbec
netuší, co je to za položku a co si pod tím má představit. Dále pojištění majetku, proč je částka mnohem
nižší, než v předchozích letech?
Ing. Fof – kdyby dotazy poslala dříve, tak se na to mohli připravit.
Ing. Šandera – zajímá ho celková částka, kterou poskytneme na školu, v poměru ostatních let mu částka
přišla přiměřená a pokud utratí někde méně a někde se něco zvedne, tak mu to přijde téměř jedno, jde
spíše po celkovou sumu.
MUDr. Kovalský – v úterý byla školská rada a požadují úpravu hodin v bazénu, protože není dost dobře
možné se domluvit s pronajímatelem.
Ing. Derner – hodiny plavání budou tématem před schválením dotace pro pronajímatele.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 4/2020: ZO bere na vědomí rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola, Všestary na rok 2020.
Hlasování o usnesení č. 4/2020: pro 10 , proti 0, zdržel se 1 – bylo / nebylo schváleno.
• Opravy
Mimo příspěvku na běžné provozní náklady je nutno řešit výdaje na nutné opravy – oprava vodovodního
potrubí ve školní jídelně a výměna oken + žaluzie ve třídách umístěných ve spojovacím krčku k bazénu.
Zdroje financí na tyto činnosti budou alokovány v rámci rozpočtu obce.

5. Rozpočet obce na rok 2020
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 1. 2020
Předkladatel: Jiří Novák - předseda finančního výboru; Ing. Michal Derner, MBA
Ve spolupráci s finančním výborem je připraven návrh rozpisu rozpočtu na rok 2020
Příloha: 5_Rozpočet 2020_pro ZO 30.01.2020-rozpis
Celkové příjmy, výdaje a financování schodku
projednáno ZO
rozpočtové příjmy
rozpočtové výdaje

124 982,652
-197 349,446
-72 366,794

Přebytek (+) / Schodek (-)
8115 Financování - zůstatek na bankovních účtech a úvěr

ČSas
ČNB
úvěr
8124 Splátky úvěru (jistina)

zůstatek (rezerva)

73 794,377
2 783,182
40 143,868
36 285,327
-5 418,000
1 427,583

Ing. Derner – v návrhu rozpočtu nejsou příjmy za likvidaci splaškových vod, navrhuje aby v prvním roce
nebyly vybírány za stočné platby jako motivace pro připojení. Obdobně to mají v Praskačce.
V rozpisu rozpočtu jsou kalkulovány
Na příjmové straně m.j.
• v části daňových příjmů vychází rozpočet z predikcí ČS a.s. (31,466 mil.Kč) a SMO ČR (31,818 mil.
Kč) a zohledňuje i plnění roku 2019. Daňové příjmy jsou jistou mírou opatrnosti nastaveny pod
úrovní odhadu ČSas.
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•

v Transferech (dotace) jsou započteny dotace na kanalizaci (SFŽP + KHK), Všesličky (MPSV),
vytvoření pracovního místa (ÚP) a na výkon přenesené části státní správy (účelová dotace ze SR)
Příjmová strana pochopitelně neobsahuje dotace, o kterých není u projektů rozhodnuto, případně bude
teprve požádáno:
- na zastávku Rosnice a plynovodní přípojku čp. 35 Všestary - POV KHK (50% = 342.tKč Kč )
- dostavba vodovodu Bříza - KHK (cca 600-700 tKč – žádost do 30.3.2020)
- doplnění nových kanalizačních stok Všestary (směr Světí) a Rosnice (4 RD) – KHK (3.mil. Kč – žádost
do 30.3.2020)
- chodníky Rozběřice – SFDI
- neobsahuje příjem z ČOV – cca 640 tKč.
Na výdajové straně jsou zejména:
• stavba kanalizace a ČOV (154,616 mil Kč), která zahrnuje i odhad ceny doplněných stok ve
Všestarech směr Světí a v Rosnicích ke 4RD nad tratí vč. dodatečných přípojek (10 mil. Kč -pozn.:
projektant před dokončením soupisů výkonů předpokládá hodnotu do 6 mil.Kč) a rezervu na
neočekávané vícepráce (10 mil. Kč).
• silnice
o opravy silnic které nejsou součástí stavby kanalizace
• chodníky – vlastní podíl k dotaci na chodník v Rozběřicích, zastávka v Rosnicích (550 tKč), kolem MŠ
Všestary (500 tKč)
• ZŠ – příspěvek na provoz; k rekuperaci vzduchu je jen administrace, vlastní podíl k dotaci na větrání
s rekuperací bude v roce 2021; opravy vodovodu ve ŠJ a výměna oken 2 tříd = celkem 3.149.080Kč
• plynofikace a půdní vestavba 2 bytů v čp. 35 (obecní úřad)
• dotace spolkům a na energie bazénu
Zastupitelstvo obce rozpis rozpočtu bere na vědomí, schvalovat rozpočet bude po jeho zveřejnění na
příštím zasedání zastupitelstva. Rozpočet musí být zveřejněn min. 15 dní před jeho schválením.
JUDr. Zlatohlávková – jaké pracovní místo bylo vytvořeno?
Ing. Derner – jedná se o pracovní místo na údržbu zeleně.
V 19: 38 hodin se dostavila Mgr. Zlatohlávková.
Ing. Fof – žádali jsme na ministerstvu zemědělství o dotaci na kůrovce. Po výpočtu, který byl dán
dohromady by měla dělat dotace cca 200 tis. Kč.
JUDr. Zlatohlávková – dotázala se, zda sázíme nové stromy
Ing. Fof – vysazují se nové stromy, na příští zasedání bude připraveno.
Ing. Derner – v § silnice máme především opravy vozovek, které nejsou předmětem kanalizace. U místních
komunikací je v rámci stavby počítáno s opravou pruhu po výkopu, nikoli s celou cestou. Přichází to v úvahu
např. v Rosnicích, Bříza – ulička, ve Všestarech – u Sokolovny. Opravy zbytku komunikace už musejí být
hrazeny samostatně.
Ing. Šandera – v místních ulicích by se to opravilo celé, když vezme to, že v rámci stavby máme pruh
opravovaný v šířce 1,4 metru, když druhá polovina stavbou utrpěla taky. Silnice se někde rozjíždí, myslí si,
že pokud to jen trošku půjde, tak je pro udělat to celé.
J. Pešek – u nás se to procházelo před akcí a pak se setkali s tím, že dešťová kanalizace není uložena tak, jak
je zakreslena a cesta se musela vybrat v širším rozsahu, ale do toho nikdo nevleze.
Ing. Derner – s kontrolou dešťové kanalizace se začalo v Rosnicích, kde se udělala kamerová zkouška,
dokonce se našly šachty, které nebyly zakresleny v pasportu a nebyly ani v terénu vidět.
JUDr. Zlatohlávková – neměla by se tedy dešťová kanalizace zkontrolovat všude?
Ing. Derner – začalo se v Rosnicích, ale máme to v plánu udělat i v ostatních obcích.
Ing. Šandera – někdy v květnu či červnu by mohly být nové asfalty ve Všestarech, Rosnicích a Rozběřicích na
silnicích SUSky, ostatní do konce roku.
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JUDr. Zlatohlávková – původně se říkalo, že se jedna půlka silnice udělá s kanalizací a že správa silnic
slibovala, že druhou půlku opraví taky, nebo to již neplatí?
Ing. Derner – platí to všude tam, kde je silnice ve špatném stavu. Druhou polovinu komunikace SUSka
nechce opravovat v Rozběřicích od odbočky od Všestar po náves, stejně to plánují v Lípě směrem k Čistěvsi.
Ing. Derner – přednesl zastupitelům mapku silnic, které jsou ze strany SUSky navrženy pro opravu.
JUDr. Zlatohlávková – bylo by možné mapku přeposlat zastupitelům?
Ing. Derner – samozřejmě přednesenou mapku zašle zastupitelům
JUDr. Zlatohlávková – v souvislosti se suchem se dost mluví o rybnících, komunikoval někdo s panem
Kalmusem?
Ing. Derner – na toto již není kapacita, s panem Kalmusem nehovořil.
Ing. Derner – bytové hospodářství – v rozpočtu jsou připraveny prostředky na půdní vestavbu bytů budově
obecního úřadu.
JUDr. Zlatohlávková – měla za to, že o tom budeme uvažovat, až podle dotace.
J. Došel – podle jeho názoru je zapotřebí koupit vysokozdvižnou plošinu. Stejně ji neustále půjčujeme a
určitě by se tady využila. Ztrácí se i spousta času cestou při vypůjčení a vracení. Když pak prší, tak tu stojí
zbytečně.
Ing. Derner – plošina je potřebná, počkal by, jestli se nám podaří získat něco z dotací na akce, u kterých
počítáme, že budeme dělat za své, poté by byl ochoten se o pořízení vážně jednat.
MUDr. Kovalský – cesta za panem Jonem kolik bude stát?
Ing. Derner – rozpočet máme na cca 5 mil Kč
Ing. Šandera – měli bychom začít přemýšlet o tom, postavit někde nějaký sklad. Potřebujeme uložit různé
věci a bude zapotřebí něco postavit.
JUDr. Zlatohlávková – uvažovala by o stavbě někde stranou nikoli v centru obce.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 5/2020: ZO bere na vědomí návrh rozpisu rozpočtu na rok 2020
Hlasování o usnesení č. 5/2020: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

6. ČOV a kanalizace
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 1. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA

a) Výběr zhotovitele soukromých částí přípojek
Na výběr zhotovitele soukromých částí kanalizačních přípojek bylo provedeno výběrové řízení na veřejnou
podlimitní zakázku, která je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na 5 částí:
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.
Celková předpokládaná cena byla 21.599.995,68 Kč bez DPH. Uchazeči mohli podávat nabídky do jedné
nebo i více částí zakázky současně. Pro každou část byla stanovena maximální přípustná nabídková cena,
která byla stanovena podle vyhrazené části závazku na soukromé části přípojek z nabídky vítěze soutěže na
stavbu kanalizace.
Do všech částí zakázky byly podány vždy nejméně dvě nabídky.
V části I (přípojky Všestary) a v části IV (přípojky Rosnice) byla společností KVIS Pardubice a.s.
podána nabídka s vyšší nabídkovou cenou, než byla stanovena maximální nepřekročitelná hodnota –
uchazeč byl vyloučen.
V části II (přípojky Rozběřice) nesplnila společnost Stavoka Kosice a.s. v případě poskytnutí jistoty
bankovní zárukou předložit tuto v elektronickém originále, neboť v podané nabídce byl přiložen pouhý sken
prosté kopie. Nápravu tohoto nedostatku ZZVZ dodatečně neumožňuje – uchazeč musel být vyloučen.
Vyloučeným uchazečům byla rozhodnutí o vyloučení doručena, žádný proti vyloučení nepodal námitky.
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Nejvýhodnější nabídky do všech částí podala společnost PDV Stavby s.r.o, Pivovarská 579, 552 03 Česká
Skalice, IČ: 037 17 721. Nabídky shora uvedené společnosti podané do každé části veřejné zakázky splnily
všechny předepsané náležitosti, kontrolu úplnosti rozpočtu a nepřiměřeně nízké ceny provedl autorský
dozor (MK Profi Hradec Králové).
Pro každou část zakázky byla vypracována a hodnotící komisí podepsána „Písemná zpráva o hodnocení
nabídek a posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele“
Příloha: 6.a_Protokoly hodnotící komise
Kanalizace a ČOV Všestary a místní části
soukromé přípojky
nabídková cena
cena max.
část
předpokládaná
vítězná
I. Všestary
6 455 153,33
6 367 637,05
II. Rozběřice
3 486 810,94
3 476 230,25
III. Lípa
2 616 906,65
2 514 673,83
IV. Rosnice
3 725 996,25
3 625 396,54
V. Bříza
5 315 128,51
5 211 607,66
celkem

21 599 995,68
rozdíl

21 195 545,33
98,13%
-404 450,35

JUDr. Zlatohlávková v roce 2019 uveřejnila společnost PDV jen jednu smlouvu za 88 tis. Kč, v registru smluv
je jedna smlouva, která má nedostatky a došlo k poklesu zakázek o 60%.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 6/2020:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí níže uvedené protokoly
• Písemná zpráva o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele –
Realizace soukromých částí kanalizačních přípojek v obci Všestary a místních částech – Část I –
Domovní přípojky Všestary ze dne 13. 1. 2020
• Písemná zpráva o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele –
Realizace soukromých částí kanalizačních přípojek v obci Všestary a místních částech – Část II –
Domovní přípojky Rozběřice ze dne 13. 1. 2020
• Písemná zpráva o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele –
Realizace soukromých částí kanalizačních přípojek v obci Všestary a místních částech – Část III –
Domovní přípojky Lípa ze dne 13. 1. 2020
• Písemná zpráva o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele –
Realizace soukromých částí kanalizačních přípojek v obci Všestary a místních částech – Část IV–
Domovní přípojky Rosnice ze dne 13. 1. 2020
• Písemná zpráva o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele –
Realizace soukromých částí kanalizačních přípojek v obci Všestary a místních částech – Část V –
Domovní přípojky Bříza ze dne 13. 1. 2020
k zadávacímu řízení na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Realizace soukromých částí
kanalizačních přípojek v obci Všestary a místních částech“ realizovanému ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které
jsou přílohou tohoto usnesení
a
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rozhoduje přidělit všechny níže uvedené části veřejné zakázky obchodní společnosti PDV Stavby s.r.o,
Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice, IČ: 037 17 721, která předložila pro jednotlivé části veřejné zakázky
následující nabídkovou cenu
• Část I Domovní přípojky Všestary
ve výši 6 367 637,05 Kč Bez DPH
• Část II Domovní přípojky Rozběřice ve výši 3 476 230,25 Kč Bez DPH
• Část III Domovní přípojky Lípa
ve výši 2 514 673,83 Kč Bez DPH
• Část IV Domovní přípojky Rosnice
ve výši 3 625 396,54 Kč Bez DPH
• Část V Domovní přípojky Bříza
ve výši 5 211 607,66 Kč Bez DPH
a pověřuje starostu po uplynutí zákonných lhůt podpisem smluv o dílo.
JUDr. Zlatohlávková navrhla hlasovat jmenovitě:
Jiří Novák – pro usnesení
Stanislav Novák – pro usnesení
Rezková Ladislava – pro usnesení
Ing. Šandera Pavel – pro usnesení
JUDr. Zlatohlávková Zuzana – proti usnesení
Mgr. Zlatohlávková Zuzana – proti usnesení
Dohnalová Čapková Marika – pro unesení
Ing. Derner Michal – pro usnesení
Došel Jaroslav – pro usnesení
Ing. Fof Vladimír – pro usnesení
Kocián Tomáš – pro usnesení
MUDr. Kovalský Michal – pro usnesení
Hlasování o usnesení č. 6/2020: pro 10, proti 2 , zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

b) Informace o průběhu stavby
-

harmonogram prací pro rok 2020 bude aktualizován na kontrolním dni 11.2.2020

❖ Financování
přehled fakturace dodavatele stavby
období
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019

faktura
fa 3351190080 Kvis 05_2019
fa 3351190127 Kvis 06_2019
fa 3351190176 Kvis 07_2019
fa 3351190231 Kvis 08_2019
fa 3351190281 Kvis 09_2019
fa 3351190350 Kvis 10_2019
fa 3351190400 Kvis 11_2019
fa 3351190435 Kvis 12_2019
od počátku do 12/2019

prostavěno
240 307,80
6 039 852,75
6 889 631,24
6 507 083,81
9 027 824,78
12 493 475,28
10 089 643,98
4 774 564,61
56 062 384,25

čerpání úvěru
28.704.700,38 Kč
přijaté dotace od SFŽP 27.201.014,49 za fakturace do 10/2019
pozn.: – žádosti o platbu v novém kalendářním roce lze na SFŽP podávat až od února.

❖ 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.
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Dne 17.1.2020 proběhlo jednání se zástupci SS KHK a ÚS KHK – potvrzeno termínové rozdělení etap. Na
komunikacích, které jsou v dobrém technickém stavu nemá v plánu SS KHK/ÚS KHK druhý jízdní pruh
opravovat (v Lípě 3259.1 směr Čistěves a Rozběřicích 3256.1 od odbočky u Všestar po náves). V ostatních
místech se počítá s obnovou druhého jízdního pruhu na náklady kraje.
DIO – Dopravní opatření (uzavírky a omezení dopravy)
Rosnice – uzavírka silnice III/32434 od 2.3. do 12.4.2020
Všestary – uzavírka křižovatka sil. III/3253 na Světí od 16.3. do 5.4.2020
Všestary – uzavírka silnice III/32339 směrem na Střezetice od 20.4. do 24.5.2020
Všestary – uzavírka silnice III/03535 od OÚ směrem na Rozběřice od 25.5. do 12.7.2020
Všestary – uzavírka silnice III/03535 od OÚ směrem na HK (Piccolo) od 13.7. do 9.8.2020
Všestary – uzavírka křižovatka sil. III/3253 na Světí od 10.8. do 23.8.2020
Bříza – částečné omezení – protlak pod komunikací na Stěžery od 24.2 do 28.2.2020
Bříza – částečné omezení – zábor sil. III/32436 na Stěžery od 2.3 do 17.4.2020
Bříza – uzavírka silnice III/32433 od obchodu směrem na HK od 12.5. do 12.6.2020
Bříza – částečné omezení – zábor sil. III/32433 od obchodu na Rosnice od 12.5. do 12.6.2020
Bříza – částečné omezení – zábor sil. III/32433 od obchodu na HK od 15.6. do 3.7.2020
Rozběřice – částečné omezení – zábor sil. III/3256 od sil. I/35 až po náves od 10.2. do 31.3.2020
Rozběřice – částečné omezení – zábor sil. III/3256 od rybníka po zvoničku od 10.2. do 26.2.2020
Rozběřice – úplná uzavírka – sil. III/3255 od zvoničky směr Hejcmanka od 27.2. do 18.3.2020
Rozběřice – úplná uzavírka – sil. III/3255 od zvoničky směr Neděliště od 19.3. do 24.4.2020
Rozběřice – úplná uzavírka – sil. III/3256 od Všestar – výstavba čerpací stanice od 25.4. do 8.5.2020

Ing. Šandera – tyto termíny, nejsou ještě definitivní, ale jsou předjednané se SUSkou a odborem dopravy.
c) Dodatek č.3 ke SOD
Rekapitulace dosud uzavřených dodatků:
• dodatek č. 1 - vypuštění povinnosti zveřejnění smlouvy v registru smluv (obec Všestary není
povinným subjektem ke zveřejnění v registru smluv)
Ing. Derner –k předchozí námitce, že PDV má v registru smluv jen jednu smlouvu, tak to mnoho nevypovídá,
protože ani naše smlouva na kanalizaci za 180 milionů není v registru smluv zveřejněna
• dodatek č. 2 – změna čísla bankovního účtu zhotovitele
Dodatky č. 1 a č. 2 jsou bez vlivu na cenu a termín plnění - mají pouze administrativní charakter.
Na stavbě čistírny odpadních vod (část 104 – ČOV Všestary) byla při výkopových pracích pro založení ČOV a
lisovny kalu zjištěna jiná struktura a nasákavost zeminy pod úrovní základové spáry, než jaká byla (na
podkladě geologických map) předpokládaná v projektu. Na základě geologické zprávy byl stanoven návrh
na provedení zpevnění základové spáry. Projektantem (AD) i technickým dozorem (TDI) byl odsouhlasen
obsah Změnového listu č. 2, jehož součástí je rozdílový výkaz výměr (VV), zpráva geologa, protokoly
z měření únosnosti základové spáry, vyjádření projektanta (AD) a zákres navržené skladby do projektové
dokumentace.
Z výkazu výměr, který odsouhlasil projektant i TDI vyplývají
Méněpráce
-263.382,30 Kč
Vícepráce
+496.039,40 Kč
rozdíl celkem + 232.657,10 Kč
Potřeba změny rozsahu zakázky nastává pro nepředvídatelnost podle Zák. č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání
veřejných zakázek, §222, odst. 6a) a není podstatnou změnou závazku.
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Zhotovitel předkládá ke schválení dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterým se mění smluvní cena:
Původní cena celkem bez DPH:
185 009 951,97 Kč
SO 01 Objekt ČOV:
150 061,38 Kč
SO 02 Objekt lisovny kalu:
82 595,72 Kč
Celkem změnový list č.2:
232 657,00 Kč
Nová cena díla celkem bez DPH:
185 242 608,97 Kč
Změnový list byl schválen na SFŽP, vícepráce do výše způsobilých méněprací jsou uznány jako způsobilé.
Dodatek nemá vliv na termín dokončení díla.
Příloha: 6.c_Vsestary_ZL2_sanace podlozi COV a lisovny kalu
6.c_D3_SoD_VŠESTARY
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 7/2020: ZO schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo „Kanalizace a ČOV Všestary
a místní části“ ze dne 10.10.2018, kterým se v důsledku změn uvedených ve změnovém listu č. 2 zvyšuje
smluvní cena o 232.657,10 Kč na celkových 185.242.609,07 Kč bez DPH.
Hlasování o usnesení č. 7/2020: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

❖ Dodatek č. 4 – sjednocení poklopů domovních revizních šachet
Ke změnovému listu č.3 si ke schválení vyžádal manažer projektu na SFŽP doplnění dokumentace. Po jeho
odsouhlasení bude zastupitelstvu předložen ke schválení dodatek č. 4 ke SOD. Dodatek nebude mít vliv na
termín dokončení díla.
Přestávka 20:49 – 21:00 hodin

7. Informace o průběhu a přípravě dalších akcí
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 1. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
a) Plynovodní přípojka a nástavba bytů čp.35
Součástí projektu nástavby bytů v čp. 35 Všestary je zavedení plynu do objektu. Plynovodní přípojka je
k budově obecního úřadu vedena pod silnicí, stavbu je potřeba dokončit před opravou povrchů komunikací.
Na zakázku s předpokládanou hodnotou 100.000 Kč bylo vypsáno VŘ oslovením dvou dodavatelů, kteří jsou
oprávněni provádět práce na plynových zařízeních. Termín podání nabídek je do 3.2.2020, realizace stavby
v termínu 1. - 30.4 2020. Na plynovodní přípojku je podávána žádost o podporu z dotačního programu
Královéhradeckého kraje POV (do 29.1.2020) .

b) zastávka Rosnice
ZO schválilo provedení VŘ na zhotovitele za použití elektronické aukce. Vzhledem k poměrně nízké
předpokládané ceně zakázky, která je cca 25% ve srovnání s chodníkem ke Všestarce (cena před aukcí 1,737
mil. Kč, cena po aukci 1,632 mil Kč; náklady na VŘ 42.350 Kč) se jeví zadání VŘ aukcí za účelem dosažení
úspor jako bezpředmětné.
Na chodník se zastávkou a plochou pro kontejnery na tříděný odpad v Rosnicích bylo vypsáno výběrové
řízení oslovením tří dodavatelů a výzva k podání nabídek zveřejněna na profilu zadavatele. Předpokládaná
cena zakázky je 440.000 Kč bez DPH.
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Termín pro podání nabídek je do 10.2.2020, navržený termín realizace je do 29.5.2020 – obruby musí být
osazeny před opravou povrchu přilehlé komunikace.
JUDr. Zlatohlávková – zastupitelstvo nějak rozhodlo a rada obce rozhodla jinak. To by se podle ní stávat
nemělo.
Ing. Derner – pokud by zastupitelstvo nesouhlasilo se zrušením elektronické aukce, tak bude provedeno
výběrové řízení s aukcí.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 8/2020: ZO ruší usnesení č. 132/2019 o provedení výběrového řízení na zhotovitele
autobusové zastávky v Rosnicích za použití elektronické aukce.
Hlasování o usnesení č. 8/2020: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
Na stavbu je společně s plynovodní přípojkou k čp.35 Všestary podána žádost o podporu z dotačního
programu Královéhradeckého kraje POV.

c) Dostavba vodovodu Bříza
Řadové rodinné domy č.p. 72 – 81 ve Bříze jsou v současné době napojeny jednou sdruženou přípojkou,
což je z hlediska provozního nevyhovující stav. Projektová dokumentace řeší dostavbu vodovodu. Dostavba
je nutná, aby mohlo být napojeno každé čp. novou vodovodní přípojkou se samostatným měřením a aby
vodovod mohl být předán provozovateli. Na stavbu je vydáno stavební povolení, předpokládaná cena je
1.730.000 Kč vč. DPH. Realizaci je vhodné provést před opravou povrchů komunikací po stavbě kanalizace.
Na dostavbu vodovodu (cca 1.330.000 Kč) je možno podat do 30.března každého roku žádost o dotaci na
KHK. Podmínkou je ukončené výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pro výběr zhotovitele je připravena
výzva k podání nabídek se zadávací dokumentací, která bude zveřejněna na profilu zadavatele. Termín pro
podání nabídek je do 24.2.2020, předpokládaný termín realizace je do 30.9.2020.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 9/2020:
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na stavbu „Dostavba vodovodu Bříza“
Hlasování o usnesení č. 9/2020: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

d) rekuperace
V příštím týdnu je poslední lhůta pro podání nabídek, doba realizace může být až 3 roky, do žádosti bylo
zadáno 2 roky a to proto, že o dotaci by mělo být rozhodnuto v létě letošního roku.

8. Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 1. 2020
Předkladatel: Ing. Pavel Šandera – předseda investičního výboru.
Pro zadávání zakázek malého rozsahu na dodávky a služby (do 2.000.000 Kč bez DPH) a na stavební práce
(do 6.000.000 Kč bez DPH) přijalo zastupitelstvo dne 17.12.2015 směrnici č. 1/2015. Pro několik úrovní
podle výše předpokládané ceny zakázky byla stanovena pravidla postupu pro výběr dodavatele. Směrnice
byla v drobnostech aktualizována 24.11.2016 přijetím nové směrnice č.1/2016. S ohledem na vývoj cenové
hladiny dodávek, služeb a stavebních prací je vhodné přehodnotit jednotlivé limity a současně zapracovat
zkušenosti z požívání směrnice v minulých letech.
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Proto po projednání v investičním výboru předkládám návrh nové směrnice kde budou k postupům pro
zadávání zakázek rozděleny finanční limity bez DPH takto:
Pro dodávky a služby:
< 99 999 Kč – postačí 1 nabídka
100 000 – 399 999 Kč - výzva min. 2 zájemcům
400 000 - 1 999 999 Kč - výzva min. 2 zájemcům + zveřejnění na profilu zadavatele,
Pro stavební práce
< 99 999 Kč – postačí 1 nabídka
100 000 – 499 999 Kč - výzva min. 2 zájemcům
500 000 – 1 999 999 Kč - výzva min. 2 zájemcům + zveřejnění na profilu zadavatele
2 000 000 - 5 999 999 Kč - výzva min. 2 zájemcům + zveřejnění na profilu zadavatele, delší doba na
zpracování nabídek a další povinnosti hodnotící komise a zveřejňování
Podrobnosti navržené směrnice jsou uvedeny v příloze
Příloha: 8_Směrnice_1-2020_ZVZMR
JUDr. Zlatohlávková – myslí si, že směrnice není potřeba, neví, co se udělá s výjimkami ze staré směrnice.
Ing. Pavel Šandera – výjimky ze staré směrnice jsou zapracovány do nové směrnice. Měl za to, že když se
přijme nová směrnice, původní přestává platit.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 10/2020: ZO ruší směrnici č. 1/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a k ní
přijaté výjimky a schvaluje novou směrnici č. 1/2020 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Hlasování o usnesení č. 10/2020: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
Ing. Pavel Šandera – nemyslí si, že je směrnice zbytečná, slouží k tomu, aby vedení obce nemohlo svévolně
zadávat zakázky.

9. Pozemky – záměr prodeje
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 1. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA; Ing. Vladimír Fof

a) prodej pozemků
a.1) prodej pozemku 65/2 Lípa
Na prodej pozemku 65/2 v k.ú. Lípa u Hradce Králové o výměře 315 m2, který je vymezen geometrickým
plánem č. 186-277/2018 byl na návrh vlastníků přilehlé nemovitosti čp.6 usnesením zastupitelstva č.
166/2019 schválen a od 16.12.2019 do 20.1.2020 zveřejněn adresný záměr prodeje za účelem narovnání
vlastnických vztahů, když pozemek je z části zastavěn objektem čp. 6, z části je k objektu historiky připlocen
a největším dílem tvoří zahradu za objektem. Cena byla stanovena znaleckým posudkem jako cena v čase a
místě obvyklá ve výši 112.000 Kč. Pozemek je v zastavitelném území, a proto k ceně bude připočtena DPH
ve výši 21%. Celková kupní cena je 135.520 Kč vč. DPH
9.a.1_GP 186-277_2018
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 11/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku ve vlastnictví obce p.č. 65/2
v k.ú. Lípa u Hradce Králové o výměře 315 m2, který je vymezen geometrickým plánem č. 186-277/2018, za
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cenu 135.520 Kč vč. DPH s kupujícími manželi Davidem Rolečkem, r.č. 760616/3037 a Kateřinou Rolečkovou
r.č. 735326/3247 oba bytem Jungmannova 1442/34, 50002 Hradec Králové - Pražské Předměstí.
Hlasování o usnesení č. 11/2020: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

a.2) prodej pozemku pro zabezpečovací zařízení SŽDC
Na prodej pozemku p.č. 408/2 v k.ú. Všestary o výměře 41 m2, který je oddělen z p.č. 408, byl usnesením č.
167/2019 schválen a od 16.12.2019 do 20.1.2020 zveřejněn adresný záměr prodeje pozemku za účelem
realizace výstavby veřejně prospěšné stavby dráhy o názvu „Výstavba PZS v km 6,261 (P5381) a v km 6,944
(P5382) trati Hradec Králové - Jičín“. Pozemek je podle ÚP Všestary označen jako „Dopravní infrastruktura –
železniční“
(pozn.: od 1.1.2020 došlo ke změně názvu kupujícího na „ Správa železnic, státní organizace“)
Cena pozemku byla stanovena podle cenového předpisu znaleckým posudkem jeho cena ve výši 89,11
Kč/m2 tj celkem 3.650 Kč. K ceně bude připočtena DPH v platné výši.
Příloha: 9.a.2_Kupni smlouva_Všestary x SŽCD_konečná verze
9.a.2_GP Všestary
Ing. Derner – v čl. IV vyškrtnou u DPH slovo „případnou“ a k ceně bude DPH připočteno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 12/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku ve vlastnictví obce vyčleněného
geometrickým plánem č. 470-1099/2019 pro rozdělení pozemku, označeného jako p.č. 408/2 o výměře 41
m2 v katastrálním území Všestary za cenu stanovenou znaleckým posudkem podle cenového předpisu ve
výši 3.650 Kč + DPH, když kupujícím je Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1-Nové Město,
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234.
Hlasování o usnesení č. 12/2020: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

b) směna pozemků – záměr
Pro vytvoření odbočovacího pruhu z I/35 ve směru od HK do Rozběřic je dojednána směna pozemků 323/4
a 133/2 (celkem 107 m2) mezi chodníčkem a pozemkem s rozestavěnou stavbou (vlastníci p. Mrázek + p.
Smejkalová). Současně byl osloven vlastník pozemku pod chodníčkem u odbočky do Všestar (paní
Osondová). Obec Všestary vloží do směny část pozemku 116/6, který za tím účelem koupila od KHK za
48.500 Kč.
Příloha: 9.b_Odbočovcací pruh Rozberice-vlastnici+výměry

Třístrannou směnnou by mělo dojít k převodu pozemků
• ve prospěch obce Všestary p.č. 323/4 a 133/2 (107 m2) pro vytvoření odbočovacího pruhu do
Rozběřic a současně p.č. 323/14 a 116/7 pod chodníkem (354 m2) – celkem 461 m2.
• ve prospěch p. Mrázka a p. Smejkalové oddělením z p.č. 132 části pozemku – 107 m2
• ve prospěch p. Osondové část pozemku z p.č. 116/6 – celkem 461 m2.
Je zadáno vypracování návrhu GP pro směnu.
Osondovi žádají v rámci směny o odprodej zbývající výměry, která zbyde z pozemku 116/6 (825 m2).
Ing. Derner – přednesl zastupitelům plánek pozemků. Pan Osond se dotazoval, jestli by obec byla ochotna
pozemek odprodat.
Zastupitelé se shodli v tom, že není záhodno zbývající výměru pozemku prodávat.
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c) věcná břemena
ČEZ Distribuce – SoBS VB č. IP-12-2011465/VB/2 Bříza, p.č. 90/3, přípojka knn
ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 zastoupená společností SIGNALBAU, a.s., IČ 25840819 žádá o uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – na uložení zemního kabelového vedení NN na p.č.
274 v k.ú. Bříza u Všestar.
SoBS VB je ve znění vzoru smlouvy projednané a schválené s ČEZ Distribuce.
Příloha: 09.c1_SoBS VB_Bříza, pč 903, přípojka knn
09.c1_SoBS VB_Bříza, pč 903, přípojka knn-nákres
JUDr. Zlatohlávková – součástí je smlouva
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 13/2020: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IP-12-2011465/VB/2 Bříza, p.č. 90/3, přípojka knn se společností ČEZ Distribuce, a.
s., IČ 24729035, která je zastoupena společností SIGNALBAU, a.s., IČ 25840819, a jejíž součástí je budoucí
Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti.
Hlasování o usnesení č. 13/2020: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

10. Vodovody – nepeněžitý vklad do VAK
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 1. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
VAK Hradec Králové vyzývá obec Všestary jako vlastníka vodovodů (Vodovod Rosnice u Všestar, profil DN
100 mm, celková délka 74 m+ Vodovod Rozběřice – Hejcmanka, profil DN 80 mm, celková délka 514 m),
které jsou provozně spojeny s vodovodem VAK, se obrací na obec Všestary s návrhem, ba tento
infrastrukturní majetek byl nepeněžitým vkladem převeden do základního kapitálu společnosti VAK a to
upsáním kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč / kus.
Proces nepeněžitého vkladu je:
1. Schválení záměru obce vložit vodovod do majetku VAK (do 28.2.2020)
2. vyhotovení znaleckého posudku o ceně vkládaného majetku – zajistí VAK do 10.4.2020
3. Schválení návrhu vkladu vodovodu do majetku VAK – učiní představenstvo VAK 24.4.2020
4. rozhodnutí valné hromady VAK o nepeněžitém vkladu.
5. administrativní procedura vlastního úpisu akcií.
Příloha: 10_Výzva k předání majetku - vodovod Hejcmanka a 4RD Rosnice
Aby obec Všestary nemusela plnit povinnosti provozovatele vodovodu vyplývající ze zákona, je vhodné
návrh na předání majetku do vlastnictví VAK akceptovat.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 14/2020:
ZO schvaluje podle §85 písm. e) zákona 128/2000 Sb. o obcích nepeněžitý vklad do právnické osoby
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČO: 48172898, společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.
Předmětem vkladu je
• Vodovod Rosnice u Všestar, profil DN 100 mm, celková délka 74 m,
• Vodovod Rozběřice – Hejcmanka, profil DN 80 mm, celková délka 514 m.
Hodnota nepeněžitého vkladu bude stanovena znaleckým posudkem.
Hlasování o usnesení č. 14/2020: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
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11. JSDHO – změna velitele jednotky s starosty SDH
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 1. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA; Josef Pešek ml.
Na valné hromadě SDH Rosnice byl po úmrtí starosty sboru Josefa Macháčka zvolen novým starostou sboru
Josef Pešek ml., který tímto rezignoval na dosavadní funkci velitele jednotky. Novým velitelem jednotky byl
zvolen Jan Macháček.
Na valné hromadě SDH Všestary byl novým starostou sboru byl zvolen pan Jaroslav Hušek, když dlouholetý
starosta sboru pan Jaroslav Krušina se rozhodl již neobhajovat svůj post.

12. Kontrola usnesení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 1. 2020
Předkladatel: Stanislav Novák
Zprávu přednese p. Stanislav Novák – předseda kontrolního výboru.
Mgr. Zlatohlávková – když jsme byli na Chlumě, bavili jsme se o odpočívce pod Chlumem. Nedávno viděla
vizualizaci, kde odpočívka byla součástí této vizualizace a je s ní počítáno.
Ing. Derner – napsali jsme nesouhlas, pan Hájek byl s panem Fofem na jednání. Neumí si představit, co ještě
více by se pro vyslovení nesouhlasu mělo udělat.
JUDr. Zlatohlávková – nedávno našla na prodej 20 tis. m2 pro komerční využití mezi Chlumem a Lípou.
Navrhla sepsání petice, která by mohla být dodána k tomu, co bylo již zasláno.

13. Informace z rady obce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 1. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
Rada obce
➢ vykonávající funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy, Všestary
schválila v souladu se změnou v přílohách k nař. vl. 564/2006 Sb. (o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě), kde došlo ke změně ve výši tarifů, nový platový výměr ředitelky ZŠ a
MŠ.
➢ schválila připojení k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet” vyvěšením vlajky Tibetu dne 10.3.2020.
➢ schválila uzavření smlouvy na zřízení spořícího účtu ČS a.s. s úrokem 1,18 % - příklad: 40 mil. Kč na
spořícím účtu = 39.333 Kč úroků za měsíc (na účtu u ČNB nejsou ke složeným prostředkům připisovány
žádné úroky)
Novák Jiří – nebude zapotřebí přijmout usnesení, že si zastupitelé nezvyšují odměny?
JUDr. Zlatohlávková – nechala by to na příští zasedání zastupitelstvo, ale bude zapotřebí přijmout usnesení.
Rada obce jednala dále o bodech obsažených v programu zasedání zastupitelstva.

14. Tříkrálová sbírka 2020
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 1. 2020
Předkladatel: Marika Čapková Dohnalová, Dis., Ing. Michal Derner, MBA
Ve dnech 3.-5. ledna 2020 proběhla ve všech místních částech (letos se připojila poprvé Lípa) Tříkrálová
sbírka. Sbírka byla doplněna výtěžkem z dobrovolného vstupného z Tříkrálového koncertu, který se
uskutečnil v sobotu 6. ledna se již po dvacáté. Celkový výsledek sbírky je v následující tabulce:
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Obec

Celkem za obec
Všestary
18 035 Kč
Tříkrálový koncert
7 275 Kč
Rosnice
5 081 Kč
Rozběřice
4 309 Kč
Bříza
7 582 Kč
Lípa
4 025 Kč
Chlum
7 647 Kč
Celkem
53 954 Kč
Pozn.: v roce 2018 vybráno 32.162 Kč (bez Rosnic a Lípy), roce 2019 bylo vybráno 43.277 Kč (bez Lípy).
Všem dárcům patří hluboký dík za štědrost.
Zastupitelé se shodli na tom, že zveřejnění poděkování by slušelo úplně všem účastníkům Tříkrálové
sbírky, jak dětí, tak i doprovodu:
Rosnice: doprovod Martina Pánková.
a děti Nikča Karlíková, Honzík Pánek a Bára Zavadilová.
Chlum: doprovod Alena Fialová
a děti Sebastian Špráchal, Tonda Hendrych, a Eliaš El- Rabadi
Bříza: doprovod František Pácal st. a Roman Ruffer
královny: Mariana Tesárková, Kateřina Pácalová, Anna Novotná (náhradník - Madlen Tesárková)
králové: Jiří Novotný, František Pácal ml., Šimon Lhota
Rozběřice: doprovod Marika Čapková
a děti Míša, Eliška a Magdalenka Hrinčarikovi
Všestary: Doprovod Marika Čapková, Romana Nová, Zuzana Hroudová
a děti Míša a Jára Holubcovi, Terka Havlíčkova, Nelča a Daneček Tylšovi, Jana Doležalová, Klárka
Košťálová, Anička a Verča Došelovy, Klárka Nová,
Lípa: doprovod p. Štefanková
a děti Barča Novotná, Eliška Nožičková, Terezka Štefanková, Laura Šťastná.

15. Úhrada faktur
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 1. 2020
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 15/2020: ZO bere na vědomí úhradu faktur:
• Filipendula s. r. o., IČ: 24179311, Milady Horákové 1613/54a, 170 00 Praha 7 – vypracování
dokumentace pro územní řízení KČOV Všestary (Chlum), částka: 108.900,- Kč,
• KVIS Pardubice a.s., IČ: 46506934, Rosice 151, 533 53 Pardubice – provedené práce na akci
„Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“ 11/19, částka: 10,089.643,98 Kč,
• KVIS Pardubice a.s., IČ: 46506934, Rosice 151, 533 53 Pardubice – oprava propustku u čp.76 ve
Všestarech, částka: 60.365,35 Kč,
• AQUA SERVIS, a.s., IČ: 60914076, Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou –
monitoring dešťové kanalizace Rosnice, částka: 17.455,46 Kč,
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AQUA SERVIS, a.s., IČ: 60914076, Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – čištění
dešťové kanalizace Rosnice, částka: 27.623,- Kč,
Mikroregion obcí památkové zóny 1866, IČ: 70955280, Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves –
členský příspěvek, zpravodaj, kalendáře, beseda Habsburkové, částka: 90.046,- Kč,
Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – TDI oplocení ZŠ Všestary,
částka: 12.500,- Kč,
Petr Vondrus VODA-TOPENÍ-PLYN, IČ: 69885150, Lípa 39, 503 12 Všestary – výměna bojleru
SDH Chlum, částka: 5.602,- Kč,
Jaroslav Sakař – Astraprint, IČ: 11582146, Pražská 88/77, 500 04 Hradec Králové Kukleny –
výroba Zpravodaje 12/2019 (670ks), částka: 15.795,- Kč,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 104-ČOV 11/2019, částka: 8.712,- Kč,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 100-Všestary 11/2019, 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 11/2019, částka: 14.520,- Kč,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 220-Lípa 11/2019, částka: 22.082,50 Kč,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 310-Rosnice 11/2019, 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 11/2019, částka: 22.082,50 Kč,
UCHYTIL s.r.o., IČ: 60734078, K terminálu 570/7, 619 00 Brno – výměna oběhového čerpadla
vody (vodní kámen) bazén, částka: 9.300,- Kč,
INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02
Předměřice nad Labem – oprava vyvráceného sloupku zrcadla, částka: 2.723,- 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 říjen-prosinec 2019, částka: 160.014,03 Kč,
Zámečnictví Michal Došel, IČ: 02626098, Mokrovousy 107, 503 15 Nechanice – oprava plotu
Rosnice, částka: 2.541,- Kč,
Zámečnictví Michal Došel, IČ: 02626098, Mokrovousy 107, 503 15 Nechanice – výložníky pro
VO, výměna skla v čekárně Rozběřice, částka: 15.585,- Kč,
WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Poděbradská 982/16, 288 02 Nymburk – servis vlastní toaletní
kabiny (hřiště Bříza), částka: 605,- 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“ 12/2019, částka: 29.645,- Kč,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 320-Bříza 12/2019, částka: 22.082,50 Kč,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 310-Rosnice 12/2019, částka: 14.520,- Kč,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 220-Lípa 12/2019, částka: 22.082,50 Kč,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 210-Rozběřice 12/2019, 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 12/2019, částka: 8.712,- Kč,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 100-Všestary 12/2019, částka: 17.424,- Kč,
Zahrada a park s.r.o., IČ: 27539687, Všestary 1, 503 12 Všestary – údržba sadových úprav Parku
Všestarka, částka: 6.897,- Kč,
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TJ Sokol Všestary z.s., IČ: 45978743, Všestary 94, 503 12 Všestary – spotřebovaná elektrická
energie pro zajištění provozu nádrže ve Všestarech 27.4.2019-31.12.2019, částka: 33.867,- Kč.
PROIS, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – zpracování dokumentace
pro územní souhlas (DUS) na akci „Kanalizační přípojky Všestary, Rosnice, Rozběřice –
dokončení“, částka: 66.489,50 Kč,
PROIS, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – zpracování dokumentace
pro územní souhlas (DUS) včetně výkazu výměr a rozpočtů na akci „Kanalizační přípojky
Všestary, Rosnice, Rozběřice – dokončení“ – kanalizační přípojky stoka směr Světí a 4RD
Rosnice, částka: 39.809,- Kč,
PROIS, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – zpracování dokumentace
pro územní rozhodnutí na plánovanou stavbu „Rosnice – stoka pro 4 RD“, částka: 12.100,- Kč,
PROIS, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – zpracování dokumentace
pro územní rozhodnutí na plánovanou stavbu „Všestary – nová kanalizační stoka ve směru
Světí“, částka: 44.165,- Kč,
PROIS, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – zajištění dokladů pro
územní souhlas na akci „Kanalizační přípojky Všestary, Rosnice, Rozběřice – dokončení“ práce
na původních 52 ks přípojek, částka: 24.200,- Kč,
Zeppelin CZ s.r.o., IČ: 18627226, Lipová 72, 251 70 Modletice – pronájem vysokozdvižné
plošiny, částka: 3.327,50 Kč,

•
Hlasování o usnesení č. 15/2020: pro 12 proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

16. Závěr
jednání ukončeno v 21:55 hodin

Zapsala: Andrea Netušilová

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

Ověřovatelé:

Čapková Dohnalová Marika DiS.,

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

Rezková Ladislava

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

Starosta obce: Ing. Michal Derner, MBA

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

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

