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Zasedání zastupitelstva dne 30. 4. 2020
Místo konání: areál sokolovny Všestary
Přítomni: Bělohoubek David, Ing. Derner Michal MBA, Došel Jaroslav, Ing. Fof Vladimír, Hájek Martin,
MUDr. Kovalský Michal, Novák Jiří, Novák Stanislav, Rezková Ladislava, Ing. Šandera Pavel, Válek Leoš.
Omluveni: Kocián Tomáš, JUDr. Zlatohlávková Zuzana, Mgr. Zlatohlávková Zuzana, Čapková Dohnalová
Marika DiS .
Osadní výbory: Pešek Josef ml., Pešek Miroslav ml.
Zahájeno: 17:30 hod.

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 22. 4. 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, ověřovatelů 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, Došel Jaroslav

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 45/2020: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 30. 4. 2020 návrhovou
komisi ve složení Ing. Šandera Pavel, Došel Jaroslav
Hlasování o usnesení č. 45/2020: pro 9, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
Na ověřovatele zápisu byli navrženi: MUDr. Kovalský Michal, Bělohoubek David
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 46/2020: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 30. 4. 2020 jako
ověřovatele zápisu MUDr. Kovalský Michal, Bělohoubek David
Hlasování o usnesení č. 46/2020: pro 9, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 12. 3. 2020.
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
• Změnové listy, dodatek č. 5 ke SOD
• Soukromé části kanalizačních přípojek
• Dodatečné stoky Všestary (směr Světí) a Rosnice (4RD)
5.
Rozpočtové opatření č. 1/2020, kontokorentní úvěr
6.
Informace o přípravě a průběhu dalších akcí
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• Vestavba bytů čp.35
• Zastávka Rosnice
• Chodníky Rozběřice
• Zasedačka HZ Chlum
• Vodovod Bříza
• Chodníky Chlum
7.
Pozemky – návrhy na směnu
8.
Územní plánování a územní studie
9.
Nájmy nebytových prostor v nouzovém stavu – žádosti o snížení / úpravu nájemného
10.
Audit hospodaření obce za rok 2019
11.
Informace z rady obce
12.
Žádosti o dotace a dary
13.
Úhrada faktur
14.
Závěr
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 47/2020: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 30. 4. 2020
Hlasování o usnesení č. 47/2020: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

3. Připomínky občanů
Hampl Martin - Bříza – asi před rokem se řešilo parkování u požární nádrže, řeklo se, že se to bude řešit
s novým povrchem na komunikaci, tak se chtěl zeptat, jak to bude s parkovacími místy.
Ing. Derner – každý, kdo tu podniká řeší parkování. Kolem autoservisu stojí mnoho aut a stojí na zeleni.
Každý podnikatel by si měl parkování řešit sám.
M. Hampl – ale všechny auta nejsou k němu a k jeho podnikatelské činnosti, ale k i jeho sousedům jezdí
návštěvy a ty poté nemají kde zaparkovat. Ne vždy a ne všechna auta jsou k němu. Nejedná se pouze o jeho
parkování, ale především o parkování k bytovkám a k sousedům jezdí aut hodně. V minulosti jsme se bavili
o tom, že v prostorách, kde jsou betonové skruže, tak navrhoval, že na vlastní náklady zřídí parkovací
zpevněnou plochu. Na minulém jednání ve Bříze to úplně neodsoudili, tak se přišel zeptat, jak to bude.
Ing. Derner – obec nemůže řešit prostorové potřeby podnikatele.
S. Novák – to by mohl říct každý, že nemá kde parkovat a osobně si myslí, že dvě nebo tři parkovací místa
problém nevyřeší.
p. Hampl – dá se tam udělat více míst než pouze dvě parkovací místa.
Ing. Šandera – Obec v současné době nedisponuje s prostředky, ze kterých by to mohla udělat. Pokud by to
bylo na jeho náklady, tak by bylo diskutabilní, kdo bude místa obsazovat. Ostatním lidem by to moc
parkování neřešilo. Ve středu ráno tam procházel a stálo tam 6 aut různě zaparkovaných mezi stromy.
Pokud je soukromé parkoviště na obecním pozemku, tak je mu jasné, že poté bude debata, kdo tam bude
parkovat a kdo ne.
M. Hampl – nechce na tom mít soukromý profit, že by tam neměl parkovat nikdo jiný.
MUDr. Kovalský – jestli to chápe dobře, pan Hampl je ochoten zafinancovat parkoviště ve Bříze, aby to bylo
pro všechny nejenom pouze pro něj
p. Hušek – když poslouchá pana Hampla tak by neměl nic proti tomu, aby vybudoval parkoviště a poté ho
daroval obci. Jemu vadí parkování mezi stromy, ale za parkoviště by nebyl proti, pokud se přestane
parkovat vedle. Pokud by tam bylo slušné parkoviště, tak by to určitě zvelebilo prostor a pokud by se
udělalo něco s požární nádrží, tak by lidé ve Bříze byli vděční.
p. Pešek – připadá mu divné, aby někdo dělal parkoviště na cizím pozemku.
Paní Rezková – jestli to vnímá dobře, že je to dar obci, tak by na to neměl nárok, ale prostě, kdo by tam
přijel, tak by tam zaparkoval.
p. Hampl – nepopírá, že většina aut je k němu, ale odmítá, že by všechna auta byla jeho. Odmítá, že by to
permanentně obsazoval vše.
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p. Hušek – Ocenil pana Hampla, že je to posun dobrým směrem, že chce zafinancovat parkoviště, myslí si, že
obci nabízí velmi vstřícné řešení.
J. Novák – jedna otázka je parkování a druhá je odstavení. Je rozdíl, jestli někdo přijede na návštěvu nebo
tam auto stojí třeba 2 – 3 dny.
p. Hampl – auta, která jsou bez SPZ, tak ta stojí na soukromém pozemku a v drtivé většině tam stojí auta
zákazníků, která čekají na opravu, popř. na vyzvednutí.
J. Novák – není si jistý, jestli by chtěl zelenou plochu měnit na parkovací místa.
Ing. Šandera – nedovede si představit, jak se navzájem vypořádáme s tím, jak tam kdo bude parkovat.
V podstatě kdyby byla záruka a možnost, jak toto ohlídat, tak by byl pro, aby jste si to postavil a měl by jste
nárok na 2-3 parkovací místa a ostatní by bylo pro návštěvy.
p. Hampl – neustále ho někdo kritizuje, tak by toto bylo alespoň vyřešené.
p. Pešek – navrhl, aby se sešel investiční výbor, aby se stanovily podmínky, jak toto řešit. Myslí si, že pan
Hampl nebude jediný, kdo si bude chtít zpevnit plochu. Toto bychom měli na investičním výboru pořešit.
Sedl by si k tomu a něco zkusil vymyslet. Udělat nějaký plán, podle kterého bychom se řídili.
D. Bělohoubek – nemá na toto vyhraněný názor, ale jak se budeme tvářit na to, když přijdou z dalších obcí,
dalších 20 lidí, že toto chtějí taky udělat. Bojí se toho, aby to nedělalo zlou krev.
J. Došel – tady u Všestarky již měsíc je auto bez čísel a zabírá jedno parkovací místo.
p. Hampl – mám tam auta bez SPZ, ale nejsou to vraky, ale dotažená auta ze zahraničí a disponuje
převozními čísly.
p. Hušek – tady je kritérium ochrana zeleně, a pokud si vezmeme levou a pravou stranu bytovky, tak tam
jak nyní parkuje p. Hampl tak to je zeleň, která by se měla chránit. Tam jsou úžasné jasany, které by se měly
ochránit.
Ing. Derner – požádal investiční výbor, aby se sešel a dal něco dohromady.
p. Hampl – dotázal se, jestli má parkoviště vůbec nějakou šanci popřípadě nikoli.
S. Novák – máme zde mnoho dopravců, kteří můžou přijít, že chtějí zpevnit povrch.

p. Pešek – cesta v Rosnicích - jak se jede od J. Nováka k MVDr. Novákovi, tak tam byla cesta, tak byl
požadavek, aby tam zůstala tato cesta zachována. Pokud by tam byla zaseta tráva, tak jak jsou lidi naučeni
tam jezdit, tak tu trávu rozjezdí. Nyní už se začali dělat terénní úpravy.
Ing. šandera – bojí se jedné věci, aby se na hlínu něco naneslo, tak se bojí, že na to v tuto chvíli obec nemá
peníze. Uvidí se na konci roku.
Ing. Derner – jestliže tam byla nahrnuta hlína, tak ji strhneme a necháme to být.

D. Bělohoubek – v úterý byla hasičská schůze – před krámem jsou poničené obrubníky, požádal aby to bylo
uvedeno do původního stavu. Dotázal se na úbytek vody ve Bříze, jedná se o polovinu Břízy. Výkop před
Tesárkovými, jak jsme na tom v jednání s Královéhradeckou provozní.
Ing. Derner - Královéhradecká provozní řeší v současnosti pouze akutní problémy, a až se ukončí nouzový
stav, tak tam někoho pošlou.
Ing. Derner – pokud jde o hladinu spodní vody, tak podle projektové dokumentace je navrženo čerpání, aby
bylo ve výkopu možno pokládat potrubí. To že se na jedné straně snižuje hladina spodní vody a současně se
nás média informují o extrémním pětisetletém suchu, to je fakt. Na nějaký čas nyní mají přestat s čerpáním,
ale od konce května se bude znovu čerpat v silnici směrem ke Světí. Když se budou dělat domovní přípojky,
tak to se bude dělat nad hladinou spodní vody.
Ing. Šandera – první hrázka je při vjezdu do ulice u krámu. Až přestanou čerpat, tak si budeme držet palce,
aby se voda vrátila zpátky.
Paní ze Břízy (čp. 21) - Týká se jí to fest – má dvě studny a tam byla vždy voda, žije tam 50 let a chtěla se
zeptat, co se bude dít, když se voda nevrátí.
Ing. Derner – na tuto otázku nedokáže v tuto chvíli odpovědět.
Ing. Šandera – jak firma obec informovala, ta měla obejít všechny lidi a měly být změřeny výšky hladin před
výkopem.
Paní ze Břízy – když se o to začala zajímat, tak šla za stavbyvedoucím a ten mi řekl, že u nich nebyli.
Ing. Derner – návrat spodní vody někdy trvá v týdnech někdy je to v měsících.
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Ing. Derner – v Rosnicích u pana Bárty měl vodu půl metru pod terénem a přepadem se zásobovala vodu
i nádrž. Při výkopech se před Vánoci voda významně snížila. Dnes už se to vrací do normálu.
p. Pešek – voda už opět do nádrže dotéká.
Ing. Derner – Vzhledem k poměrně široké nivě to podle jeho názoru bude ve Bříze trvat delší dobu.
D. Bělohoubek – znovuasfaltování v malé uličce, tam se bude dělat nový povrch?
Ing. šandera – nejradši by to udělal celé nové, ale výsledek byl takový, že v tuto chvíli nemáme peníze na to,
aby se to vyhrabalo a udělalo se to v celé šířce a délce nové. Někde to bude v celé šířce. Tam kde to bylo
vymačkané nebo propadlé, tak jsou domluveni, že jim to propočítají, na kolik by to vyšlo.
Ing. Derner – u silnic III. třídy spravovaných krajem je předepsána oprava tak, že celá šířka jízdního pruhu,
ve kterém je položena kanalizace, se opravuje v rámci projektu kanalizace. Druhou polovinu silnice dělá
kraj na vlastní náklady. Druhý pruh nebude pouze v Rozběřicích od rybníka dolů a v Lípě směr Čistěves.
Místní komunikace jsou v projektu napočítány tak, že se opravuje pouze rýha. Všechno navíc je mimo dotaci
a musí plně hradit obec.
Paní Štusová – je možné se podívat k nám do ulice, jak je to hotové. Chtěla se zeptat, když jí rozebrali
zámkovou dlažbu a neuvedli to do původního stavu, kdo to bude opravovat?
Ing. Derner – požádal o informaci do e-mailu a zajistí nápravu.
Ing. Pavel Šandera – projektant nezahrnul opravu místních komunikací v celé šiří. Oproti dokumentaci,
podle které bylo vše odsoutěžené, se postupně o přípojky hlásili další obyvatelé a vniklo 60 – 70 nových
přípojek. A tyto přípojky jdou z obecních peněz a je potřeba připomenout, že jako jedna z mála vesnic
platíme kanalizace i soukromé části a na to je počítáno cca 22 mil. Kč. Toto číslo bude nabývat, jelikož
máme nyní cca 70 přípojek navíc.

4. ČOV a kanalizace
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 4. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA

a) Informace o průběhu stavby
❖ financování
Přehled fakturace dodavatele stavby
cena celkem
období
faktura
2019 celkem mezisoučet
1/2020
fa 3351190455 Kvis 01_2020
2/2020
fa 3351190477 Kvis 02_2020
3/2020
fa 3351190512 KVIS 03_2020

185 242 425,07
prostavěno
56 062 384,25
2 285 428,03
10 192 495,46
19 445 663,66 Splatnost 18.5.2020

od počátku

87 985 971,40

čerpání úvěru (do 31.12.2020)
od 01/2020 zahájeno splácení
uhrazeny 4 splátky jistiny za 01 – 04/2020
přijaté dotace od SFŽP

28.704.700,41 Kč
1.806.000 Kč

37.928.693,92 za fakturace do 01/2020 (4. ŽOP)
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❖ Průběh stavby (stav k 24.4.2020)
• 100 Všestary
probíhá vystrojení čerpacích šachet
od 13.4. do 13.5.2020 uzavírka ulice na Střezetice – oprava komunikace (st.6.5 – čt.7.5. vyrovnávací vrstva;
po.11. – út. 12.5. finální povrch)
opraveny asfalty v místních komunikacích – k řadovce proti sokolovně + ulička k proti zámečnictví Došel
• 104 ČOV Všestary
stavební objekty čistírny a lisovny kalů dokončeny, probíhá montáž technologie
zahájeny práce na zpevněných plochách – úprava tvaru nájezdu k ČOV – přizpůsobení budoucí přístupové
komunikaci přes Melounku
• 210 Rozběřice
od 16.3.2020 do 26.4.2020 stoka směr Hejcmanka (uzavírka)
osazení a vystrojení čerpací šachty u I/35 – uzavírka u křižovatky 27.4. – 12.5. 2020
• 220 Lípa
stoka směr Čistěves v dílčích uzavírkách – postup od veteriny k I/35
• 310 Rosnice
provedeny opravy povrchů komunikace Rosnice - Všestary
veřejné části přípojek před dokončením
asfaltování komunikace od nádrže kolem veteriny cca od 11.5.
příprava stoky u sušárny + přeložky vodovodu
• 320 Bříza
provedena stoka směr Chaloupky, zahájena stoka na „Rabačov“
25.5. – 26.6. stoka směr Světí (uzavírka)
Ing. Pavel Šandera – zkušební provoz by měl začít nabíhat koncem června, začátkem prázdnin. V tomto
termínu by měla být v provozu čistírna odpadních vod. Před vlastním přepojením, pakliže má někdo septik,
žumpu nebo čistírnu, tak před přepojením musí lidé prokázat, že si nechali vyvést septiky, protože není
možné, aby se přečerpával celý objem septiku do nové kanalizace.

b) Změnové listy, dodatek č. 5 ke SOD
Zhotovitel stavby předložil změnové listy č. 4 a č. 5.
• ZL č. 4 - Záměna střešní krytiny Bitumen (vlnovka) za krytinu z tvarované oceli (trapéz) na objektech
ČOV a Lisovny kalu s dopadem do ceny + 75.117,75 Kč
Důvodem je kvalitativní zlepšení střešní krytiny včetně její životnosti po zkušenostech z již
fungujících ČOV.
• ZL č. 5 – zvětšení objemu násypů pod komunikací v areálu ČOV s dopadem do ceny + 316.874,60 Kč.
Na základě výsledků rozborů zemin, které měly být použity dle PD do násypů komunikace
(nedostatečná únosnost rostlého terénu) bylo stanoveno navýšení výměny zeminy oproti
projektové dokumentaci.
Technické řešení bylo schváleno projektantem, jednotkové ceny odsouhlaseny TDI a změnové listy
projednány s manažerem projektu na SFŽP.
Dodatek č. 5 nemá vliv na lhůty realizace stavby. Celková cena za dílo se dodatkem č. 5 zvyšuje o
391.992,35 Kč na částku 185.634.417,42 Kč bez DPH.
Celkový objem změny závazku v dodatku č.5 (součet absolutní hodnoty méněprací a víceprací) činí
690.438,59 Kč (1,038%).
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Příloha: 4.b_Vsestary_ZL4_Záměna střešní krytiny
4.b_Vsestary_ZL5_Násypy pod komunikacemi ČOV
4.b_D5_SoD_VŠESTARY
Zhotovitel informoval o souhrnu změn, víceprací a méněprací (jsou předmětem kontroly a připomínkování
ze strany TDI a projektanta), které v celkovém součtu činí nárůst ceny ve výši 12,176 mil. Kč.
Z toho požadavek SS KHK na doplnění vyrovnávací vrstvy živice průměrné tl. 3cm v konstrukci vozovky při
její opravě byl vyčíslen na 4,385 mil Kč.
Starosta v této věci požádal Královéhradecký kraj jako vlastníka komunikace o úhradu vícenákladů.
Požadovaná doplňující konstrukce vozovek nebyla součástí projektové dokumentace ani zahrnuta v ceně
díla za kanalizaci, neboť napravuje stav vozovek před vlastní stavbou, a je vyvolána potřebou nápravy stavu,
ve kterém byly komunikace ještě před započetím stavby.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 49/2020: ZO schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na stavbu ČOV a
kanalizace Všestary a místní části, kterým se zvyšuje cena díla o 391.992,35 Kč na částku 185,634.417,42 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Hlasování o usnesení č. 49/2020: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno
Příloha: 4.b.2_Stavba kanalizace - vyrovnávací vrstvy živice-požadavek SS KHK
Z jednání na KÚ KHK: Náměstek hejtmana Mgr. Červíček neodmítá podíl kraje na vícepracích na opravě
krajských komunikací. Dle sdělení zástupců SS KHK se rozsah změn mění podle konkrétního stavu
komunikace v konkrétním úseku. Pro stanovení celkové výše vícenákladu musí být provedeno detailní
zaměření a ocenění všech skutečně provedených změn vč. méněprací na opravách komunikací. SS KHK žádá
o podrobné informování a vzájemné odsouhlasení objemů provedených prací.
Jako způsob financování upřednostňuje náměstek hejtmana formu individuální investiční dotace.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 48/2020: ZO schvaluje podání žádosti o individuální dotaci u Královéhradeckého kraje na
vícepráce při opravách krajských komunikací.
Hlasování o usnesení č. 48/2020: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
J. Novák – je zde možnost, že nám uhradí celou částku?
Ing. Derner – domnívá se, že po přesném zaměření bude nějaká část úspory, ale nebude to jednoduché.

c) Soukromé části kanalizačních přípojek
•
•

Všestary - dne 15.4.2020 předáno staveniště a zahájeny soukromé části přípojek.
Rosnice – předpokládané zahájení po 4.5.2020

Předpokládaný postup realizace:
•
•
•

přípojky jsou / budou provedeny k místu napojení
definitivní přepojení do nové splaškové kanalizace bude prováděno cca od začátku letních prázdnin
před přepojením bude nutné prokázat dokladem vyvezení žumpy, septiku, domovní ČOV (nelze
jednorázově vyčerpat do kanalizace - ČOV bude uváděna do provozu postupně)

Upozornění občanům: Soukromá část přípojky hrazená obcí končí v místě napojení vyústění kanalizace
z objektu. Pokud je nutné přepojení kanalizace uvnitř domu (ve slepě …), instalační či stavební práce s tím
spojené nejsou hrazeny obcí.
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d) Dodatečné stoky Všestary (směr Světí) a Rosnice (4RD)
Na nové kanalizační stoky byla ve výběrovém řízení vybrána k realizaci nabídka spol. AVJ-STAVBY s.r.o.,
Lanškrounská 404/36, Předměstí 568 02 Svitavy, IČ: 03199339 a uzavřena smlouva o dílo na částku
3.284.848 Kč bez DPH.
Zahájení 07/2020, dokončení do 30.11.2020, opravy komunikaci musí být dokončeny do 30.10.2020.
Žádost o dotaci ve výši 2.335.000 Kč z dotačního fondu KHK do programu Rozvoj infrastruktury v oblasti
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod byla podána 27.3.2020.

5. Rozpočtové opatření č. 1/2020
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 4. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR byl starosta informován bankéřem ČS a.s. o
předpokládaném poklesu daňových příjmů obcí o 16% (o téměř 6 mil. Kč).
Současně byl starosta seznámen s celkovou bilancí víceprací, méněprací a změn na stavbě ČOV a kanalizace
s nárůstem ceny o 12,175 mil. Kč, když v rozpočtu obce bylo připraveno jako rezerva 9,0 mil. Kč. Naopak
nové kanalizační stoky byly oproti předpokladu v rozpočtu vysoutěženy levněji.
Původní rozpočet s kladným zůstatkem na účtech 1,4 mil. Kč by tak nemohl být dodržen.
Při přípravě rozpočtového opatření, které tyto vlivy zohlední (pokles daňových příjmů a zvýšení víceprací na
projektu kanalizace), bylo zjištěno, že u projektu ČOV a kanalizace chybí v rozpisu rozpočtu na rok 2020
zdroje na domovní části kanalizačních přípojek (vysoutěženo za 21,195 mil. Kč). Na příjmové straně lze
připočíst vratku části kauce na opravu komunikací od SS KHK.
Při jednání s bankéřem ČS a.s. o případném dofinancování projektu dalším úvěrem vyplynulo, že obec musí
najít zdroje především ve škrtech v rámci svého rozpočtu či přesunem některých aktivit na další roky. Obec
Všestary jako dlouholetý stabilní klient spořitelny může počítat s poskytnutím kontokorentu do výše 4,5 mil
Kč, když úrok bude hradit pouze z momentálně vyčerpané částky ve výši 6MPRIBOR (momentálně 0,98 %)
1MPRIBOR (momentálně 0,97%, očekává se pokles o cca 0,5%) + marže spořitelny 1,30% ročně.

Rada obce projednala návrhy na úpravy v rozpočtu s dopadem na redukce investičních akcí (škrtání či
přesun na budoucí období).
S ohledem na podstatné změny rozpočtu obce na rok 2020 navržené v rozpočtovém opatření předkládá
rada obce schválení tohoto rozpočtového opatření zastupitelstvu se změnami:
❖ na straně příjmů
• snížení daňových příjmů z 31.055.000 Kč na 25.551.560 Kč.
• zvýšení transferů ze SR - přijetí dotace na kůrovcovou kalamitu 209.608 Kč
• § 1039 těžba dřeva – zvýšení o 26.000 Kč na 76.000 kč ž
• § 2212 Silnice – zvýšení o 1.739.894 Kč
✓ věcné břemeno 6.894 Kč
✓ vratka části kauce od SS KHK 1,733 mi. Kč
• § 3613 Nebytové hospodářství - snížení za nájmy nebytových prostor z 590 tKč na 472 tKč
• § 6310 Ostatní příjmy z finančních operací (úroky spoř. úč.) zvýšení z 5.000 Kč na 125.000 Kč
• § 6320 Přijaté pojistné náhrady – zvýšení na 6.251 Kč
celkem na straně příjmů snížení z 124.982.652 Kč na 121.462.965 Kč
❖ na straně výdajů
§ 2212 Silnice – snížení z 9.226.480 Kč na 4.176.480 Kč
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✓ snížení částky na opravy místních komunikaci mimo projekt kanalizace z 6 na 1 mil.Kč
✓ přesun zastávky Rosnice do § 2219
§2219 Ostatní pozemní komunikace (chodníky…) – snížení z 8.000.000 Kč na 6.077.000
✓ snížení částky na nové chodníky, ponechána pouze spoluúčast k dotaci na chodníky Rozběřice
✓ z § 2212 přesunuta zastávka Rosnice
§2310 Pitná voda – snížení z 1,747 mil. Kč na 17 tKč
✓ dostavba vodovodu a vodovodních přípojek ve Bříze - přesun do r. 2021-22 (spoluúčast na případné
dotaci by byla cca 900 tKč)
§ 2321 Odvádění odpadních vod - zvýšení z 151.746.539 Kč na 168.518.326 Kč
✓ poníženy mzdové náklady na účetní a technickou obsluhu
✓ snížena cena za nové stoky dle vysoutěžené hodnoty
✓ snížena částka na archeologii (za 1Q fakturováno 141 tKč)
✓ doplněny soukromé části kanalizačních přípojek pro Všestary, Rosnice, Rozběřice a Lípu
(15.983.938 Kč), přípojky ve Bříze (5.211.608 Kč) budou realizovány podle původního předpokladu
v roce 2021.
✓ neobsahuje další rezervu
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků – snížení z 20 na 10 tKč
§ 2341 Vodní díla v krajině (rybníky a nádrže) - snížení ze 170 tKč na 0
§ 3111 Předškolní zařízení – snížení z 60 tKč na 0
§ 3326 Pořízení, obnova kulturních památek (vlastní) - snížení z 50 tKč na 0
§ 3330 Činnost registr. církví (příspěvek na opravy) - snížení z 50 tKč na 0
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce – snížení z 2.187.697 Kč na 1.287.697 Kč
✓ snížení oprav z 800 tKč na 200 tKč
✓ snížení investic do hřišť z 350 tKč na 50 tKč
§ 3612 Bytové hospodářství – snížení z 3,2 mil.Kč na 200 tKč
✓ snížení oprav z 700 na 200 tKč (nezbytné opravy v čp. 53 Bříza)
✓ vypuštění vestavby bytů v čp. 35 Všestary – posun zahájení do doby rozhodnutí o dotaci, spoluúčast
k případné dotaci je 211.538 Kč
§ 3613 Nebytové hospodářství – snížení z 200 tKč na 95 tKč (pouze plynofikace čp. 35)
§ 3631 Veřejné osvětlení – snížení z 1,02 mil. Kč na 770 tKč
✓ redukce investic do nového VO z 600 tKč na 350 tKč
§ 3632 Pohřebnictví – snížení z 531 tKč na 81 tKč
§ 3635 Územní plánování – zvýšení z 110.500 Kč na 135.500 Kč
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj (Obec a mikroregion) – snížení z 200 tKč na 140 tKč
§ 3745 Péče o vzhled obcí – snížení z 2.866.506 Kč na 2.363.391 Kč
§ 5512 PO dobrovolná část – snížení z 1.741.500 Kč na 606.500 Kč
✓ na přístavbu zasedačku u HZ Chlum ponechána projektová příprava (o dotaci na stavbu lze požádat
až na jaře 2021)
§ 6112 Zastupitelstva obci – zvýšení o 108.218 Kč – za doplatek chybně vyplacených odměn uvolněným
zastupitelům v roce 2019 (vč. obvodů zdravotního a sociálního pojištění).
§ 6171 Činnost místní správy – snížení z 2.796.800 na 2.718.800 Kč
celkem na straně výdajů zvýšení z 197.349.446 Kč na 197.630.768 Kč
❖ deficit ve výši 76.167.803 Kč bude kryt
• zůstatky na účtech
• úvěrem
• kontokorentem
Využití kontokorentu přichází v úvahu v závěru roku 2020. Bez využití kontokorentu by nebylo možné
realizovat ani chodníky v Rozběřicích.
Příloha: 5_nabidka ČSas_Návrh textu smlouva o KTK US_1080773349_20
5_Rozpočet 2020-rozpčtové opatření č.1_2020
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Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 50/2020: Zastupitelstvo obce akceptuje nabídku České spořitelny, a.s. na poskytnutí
kontokorentního úvěru s úročením vyčerpané částky ve výši 1-měsíční PRIBOR + 1,30% marží a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o kontokorentním úvěru.
Hlasování o usnesení č. 50/2020: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 51/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 se změnami
• snížení na straně příjmů z 124.982.652 Kč na 121.462.965 Kč
• zvýšení na straně výdajů z 197.349.446 Kč na 197.630.768 Kč
Schodek ve výši 76.167.803 Kč bude kryt zůstatky na účtech, úvěrem a kontokorentem.
Hlasování o usnesení č. 51/2020: pro 11 , proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

6. Informace o průběhu a přípravě dalších akcí
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 4. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA

a) Vestavba bytů čp.35
S ohledem na úpravy rozpočtu je nutno pozastavit některé investiční projekty do doby přidělení dotace. Po
dohodě s vybraným zhotovitelem (REKOS S+D s.r.o.) je možno realizaci projektu z podnětu obce odložit.
K uzavřené smlouvě o dílo bude potřeba k termínům realizace uzavřít dodatek.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 52/2020: S ohledem na úpravy rozpočtu obce pro rok 2020 (snížení daňových příjmů
v důsledku nouzového stavu vlivem pandemie COVID 19) zastupitelstvo obce
• rozhodlo o odložení realizace projektu „Vestavba bytů čp.35 Všestary“ po přidělení dotace
• schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zakázku malého rozsahu Vestavba bytů čp.35
Všestary“, kterým se v oddílu III. Termín a místo plnění doba trvání realizace ve shodě se zadávací
dokumentací zachová ve lhůtě plnění 6 měsíců od zahájení prací.
Hlasování o usnesení č. 52/2020: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno

b) Zastávka Rosnice
Chodník se zastávkou a plochou pro kontejnery na tříděný odpad v Rosnicích byl dokončen a předán
20.4.2020 za smluvní cenu 458.595,12 Kč vč. DPH.
Zastávka má být doplněna výsadbou.
U zastávky byl upraven sjezd z komunikace a doplněn odvodňovací žlab, aby dešťové vody nestékaly na
cestu za zastávkou.
Na stavbu zastávky (společně s plynovodní přípojkou k čp. 35 Všestary) byla 28.1.2020 podána žádost o
poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK do Programu obnovy venkova. Maximální poskytnutá výše dotace
je do 50% nákladů.
Podle informací od radního KHK JUDr. Ing. Cogana bude 4.5.2020 zastupitelstvo kraje schvalovat mezi
jinými dotaci pro obec Všestary ve výši 290.000 Kč.

c) Chodníky Rozběřice
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Na projekt stavby chodníků v Rozběřicích byla 14.10.2019 podána žádost o dotaci na SFDI.
Celkové rozpočtové náklady
10.286.455,00 Kč
Celkové uznatelné náklady
6.081.881,74 Kč
V seznamu žádostí schválených výborem SFDI dne 9.dubna 2020 je na projekt chodníků v Rozběřicích
přidělena obci Všestary dotace 5.169.599 Kč.
Vlastní podíl obce 5.116.856 Kč
Realizaci chodníků je nutno koordinovat s opravou komunikací po stavbě kanalizace.
Vypracování zadávacích podmínek a administraci výběrového řízení rozhodla rada obce zadat za částku
45.000 Kč + DPH u advokátní kanceláře iora legal s.r.o..
Předpokládaná lhůta pro podání nabídek je do 18.5.2020.

d) Zasedačka HZ Chlum
Lhůtu pro podání žádosti o dotaci u GŘ HZS do ½ května není možné letos stihnout (vydané stavební
povolení …). V roce 2020 bude zajištěna kompletní dokumentace pro podání žádosti na rok 2021.
V rozpočtu na rok 2020 jsou investiční zdroje sníženy o 1,35 mil. Kč, ponechány finance na projektovou
přípravu.

e) Vodovod Bříza
Projekt „Dostavba vodovodu a vodovodní přípojky Bříza“ k řadovkám čp. 72-81 má rozpočtové náklady
1.581.686 Kč vč. DPH (nejnižší nabídková cena). V případě přidělení dotace z dotačního programu KHK
Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod ve výši 805.400 činí
vlastní podíl 776.286 Kč.
S ohledem na nutné úpravy rozpočtu je nutno realizaci vodovodu přesunout na rok 2021. Smlouva o dílo
nebyla uzavřena.
Lhůta pro realizaci byla v zadávací dokumentaci stanovena na 3 měsíce (od 1.7 do 30.9.2020)
Přílohy: 6.e_Výzva k podání nabídek (vodovod a přípojky)
6.e_Nabídka Stavoka
Možnosti řešení:
➢ s vítězem VŘ uzavřít SOD ve znění zadávací dokumentace a k termínu realizace uzavřít dodatek,
kterým se zruší pevný termín provádění. Vítěz souhlasí s odložením realizace z důvodů na straně
investora při zachování ceny až do roku 2022.
➢ výběrové řízení před podpisem SOD zrušit (umožňuje ustanovení v bodě 3.5 výzvy)

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 53/2020:
S ohledem na úpravy rozpočtu obce pro rok 2020 (snížení daňových příjmů v důsledku nouzového stavu
vlivem pandemie COVID 19) zastupitelstvo obce
• rozhodlo o odložení realizace projektu „Dostavba vodovodu a vodovodní přípojky Bříza“,
• ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem ve znění zadávací dokumentace,
• schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zakázku malého rozsahu „Dostavba vodovodu a
vodovodní přípojky Bříza“, kterým se v oddílu III. Termín a místo plnění stanoví doba trvání
realizace ve shodě se zadávací dokumentací na lhůtu 3 měsíce od zahájení prací.
Hlasování o usnesení č. 53/2020: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

f) Chodníky Chlum
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Na stavbu chodníků v Chlumu bylo 7.4.2020 vydáno a 9.4.2020 zveřejněno veřejnou vyhláškou stavební
povolení (zveřejnění po dobu 15 dní).

7. Pozemky – návrhy na směnu
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 4. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
a) Žádost o směnu pozemků ve Všestarech
Vlastníci p.č. 242 v k.ú. Všestary, který je dle územního plánu součástí lokality V-Z4, podali pod č.j.
182/2020/OU dne 9.3.2020 žádost o směnu části jejich pozemku o výměře 307 m2, která je dle územní
studie vyhrazena jako součást veřejného prostranství (uliční prostor š.8m), za stejnou výměru z obecního
pozemku p.č. 272 vymezeného v téže územní studii k zastavění.
Ing. Derner – přednesl zastupitelům pozemky, kterých se návrh na směnu týká. Domnívá se, že každý
developerský záměr musí respektovat podmínky rozvoje podle územně plánovací dokumentace. Není úplně
nakloněn tomu, aby obec svůj pozemek určený k zastavění směnila za pozemek určený pro veřejné
prostranství.
Ing. Pavel Šandera – v podstatě by to byla taková směna, že veřejná komunikace připadne obci, která se o
to stejně bude starat, takže z jeho pohledu se to jeví tak, že bychom provedli směnu hodnotnějšího
pozemku, přijde mu to neadekvátní.
Ing. Derner – kdybychom směnili metr za metr, tak bychom zhodnotili pozemky soukromého vlastníka.
Petr Šandera – toto se mu hrubě nelíbí, protože se mluvilo o zmodernizování sportoviště, nelíbí se mu už
toto, že by na těchto pozemcích stály rodinné domy.
Ing. Derner – lokalita je určena územním plánem k zastavění již od prosínce 2011
p. Hájek – dotázal se, čí je cesta
Ing. Derner – cesta je obecní
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 54/2020: ZO nesouhlasí s navrhovanou směnnou části pozemku par. č. 272 o výměře 307
m2 dle návrhu ze dne 9.3.2020 č.j. 182/2020/OU
Hlasování o usnesení č. 54/2020: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
Příloha: 7.a_ - žádost o směnu Všestary
7.a_US V-Z4, V-Z5_03_SITUACE_PROSTOROVEHO_USPORADANI

b) Směna pozemků pro odbočovací pruh Rozběřice
Pro vytvoření odbočovacího pruhu z I/35 ve směru od HK do Rozběřic je předjednána 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 pozemků pod chodníčkem (116/7 a 323/14) u odbočky do Všestar (paní
Osondová). Obec Všestary vloží do směny část pozemku 116/6, který za tím účelem koupila od KHK.
Geodet zpracoval návrh dělení pozemků
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.
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Obec Všestary směnou získá do svého vlastnictví pozemky u křižovatky s I/35 do Rozběřic na vytvoření
odbočovacího pruhu a pozemky pod chodníčkem z Rozběřic u odbočky do Všestar.

8. Územní plánování a územní studie
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 4. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
a) Změna č. 2. ÚP Všestary
Projektant vypracoval návrh Změny č.2 ÚP ve stupni pro veřejné projednání.
Změna obsahuje v souladu se zadáním vymezení nové zastavitelné plochy V-ZZ22 jako plochu občanského
vybavení.
Potřeba vymezení zastavitelné plochy V-Z22 (OM) je dána především snahou o zachování rovnováhy mezi
veřejnými a soukromými zájmy v území. V důsledku výstavby objektu souvisejícího s realizací dálnice D35
(most), která představuje veřejný zájem nadmístního (nadregionálního) významu, bylo nezbytné odstranit
budovy autodílny a rodinného domu. Vymezením plochy V-Z22 (OM) jsou vytvořeny podmínky pro
přemístění odstraněné autodílny, jedná se tedy o kompenzaci dopadů realizace veřejně prospěšné stavby v
území na podnikání lokálního charakteru (provoz autodílny).
Termín veřejného projednání je 9.6.2020.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 55/2020: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Změnu č. 2 Územního plánu Všestary ve
stupni návrhu pro veřejné projednání.
Hlasování o usnesení č. 55/2020: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

b) Územní studie
Na rozvojovou plochu B-Z1 ve Bříze bylo zadáno vypracování územní studie. K návrhu projektanta vznesli
vlastníci části dotčených pozemků zásadní nesouhlas s tím, že parcela 101/6 byla už v minulosti do
územního plánu zařazena bez jejich souhlasu a se zástavbou dle návrhu v územní studii nesouhlasí.
Ing. Derner – první možnost (celé území je zastavitelná plocha od roku 2004) nechť navrhnou vyjmutí
z územního plánu. Druhou možností je, že pokud se vlastník sám nerozhodne, tak se na pozemcích prostě
nestaví.
Ing. Pavel Šandera – jestli by byl možný princip, aby se studie „uřízla“ a soustředila se pouze na pozemky
toho vlastníka, který s tím souhlasí tak by to tak provedl.
Přimlouval by se přehodnotit naše zadání a soustředit se na pozemek majitelů, který by tam rád stavěl.
Příloha: 8.b_US_BZ-1-BRIZA
8.b__e-mail k ÚS B-Z1 z 22.4.2020
c) Územní studie V-Z15 Všestary
V souvislosti s podáním žádosti o stavební povolení na stavbu RD na p.č. 205/43 v k.ú. Všestary na proluce v
lokalitě V-Z15 (náhrada za demolovaný RD čp.25 Všestary pod mostem D35) vyšlo najevo, že pro tuto
lokalitu byla Změnou č.1 ÚP Všestary prodloužena lhůta platnosti požadavku na zpracování územní studie.
Zrušení požadavku na územní studii by bylo možné v rámci Změny č. 2 ÚP, nabylo by však platnosti zřejmě
až koncem roku 2020.
Rada obce proto po poradě s pořizovatelem územního plánu rozhodla objednat územní studii za
nabídkovou cenu 20.000 Kč + DPH. Studie byla vyhotovena a vložena do územně plánovací dokumentace,
respektuje okolní zástavbu s linií stavební čáry 9m od oplocení a s výškou hřebene 6,5-8 m.
Příloha: 8.c_Územní studie Všestary V-Z15
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
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Návrh usnesení č. 56/2020: ZO schvaluje bere na vědomí vypracovanou územní studii pro lokalitu V-Z15
Všestary.
Hlasování o usnesení č. 56/2020: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

9. Nájmy nebytových prostor v nouzovém stavu – žádosti o snížení / úpravu nájemného
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 4. 2020
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Z důvodu nařízení Vlády České republiky o šíření viru COVID-19 požádali někteří nájemci nebytových prostor
obce o úpravu nájemného. Od měsíce března nemohou provozovat pracovní činnost. Žádosti podali: Lucie
Kvasničková – kadeřnictví v areálu bazénu Všestary; Spolek VLNKA a Sportovní klub Vlnka, s.r.o., - areál
bazénu Všestary; Petr Zíb – TEXLEV s.r.o. - bývalá hospoda v Rosnicích, Vladimír Došel – posilovna v areálu
ZŠ.
Například Hradec Králové provedl prominutí poplatků za užívání veřejného prostranství pro podnikatelské a
nepodnikatelské účely do konce letošního roku. V rámci programu Antivirus v HK schválili odpuštění nájmu
nájemcům, kteří sídlí v městských prostorách a museli v době nouzového stavu uzavřít své provozovny pro
maloobchodní prodej zboží a služeb.
Pro přehled, o jaké částky nájmů se měsíčně jedná.
Spolek VLNKA –
20.000,- Kč
L. Kvasničková –
3.000,- Kč
Sportovní klub Vnka, s.r.o. –
10.033,32 Kč
TEXLEV s.r.o –
4.840,- Kč
V. Došel –
1.000,- Kč
Celkem tedy cca 39 tisíc Kč za měsíc.
Termíny uzavření provozoven, podle skutečnosti, či předpokladu. Vyhlášení nouzového stavu 12.3.2020.
Spolek VLNKA –
Od 13.3. do 8.6. cca 3 měsíce
60.000,- Kč
L. Kvasničková –
Od 13.3. do 11.5. cca 2 měsíce
6.000,- Kč
Sportovní klub Vnka, s.r.o. –
Od 13.3. do 8.6. cca 3 měsíce
30.099,96 Kč
TEXLEV s.r.o –
Od 13.3. do 27.4. cca 1 měsíc
4.840,- Kč
V. Došel –
0d 13.3 do 27.4. cca 1 měsíc
1.000,- Kč

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 57/2020: ZO z důvodu mimořádných opatření proti šíření koronaviru (nemoc COVID-19)
přijatých vládou České republiky, která znemožnila či výrazně omezila užívání pronajatých prostor k účelu
dle nájemní smlouvy, schvaluje prominutí části nájemného v nebytových obecních prostorách nájemcům ve
výši:
Spolek VLNKA –
60.000,- Kč
L. Kvasničková –
6.000,- Kč
Sportovní klub Vnka, s.r.o. –
30.099,96 Kč
TEXLEV s.r.o –
4.840,- Kč
V. Došel –
1.000,- Kč
Hlasování o usnesení č. 57/2020: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/nebylo schváleno.

10. Audit hospodaření obce za rok 2019
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 4. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
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ve dnech 10.-11.3.2020 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Kontrolu provedl
ekonomický odbor – oddělení metodiky a kontroly KÚ KHK. Předmětem přezkoumání (jako každoročně)
byly:
bankovní výpisy; Darovací smlouvy; Dokumentace k veřejným zakázkám; Faktury; Inventurní soupisy;
Návrh rozpočtu, jeho schvalování a zveřejnění; Rozpočtový výhled; Odměňování členů zastupitelstva;
Pokladní doklady a pokladní kniha; Smlouvy o dotacích (poskytnuté a přijaté), o dílo, o věcných
břemenech, o převodu majetku; Závěrečný účet; a další
zpráva konstatuje:
nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky
byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
• Uvolněnému členovi zastupitelstva byla poskytnuta měsíční odměna v jiné výši, než je stanoveno
nařízením vlády.
Konkrétně starostovi a místostarostovi bylo vyplaceno méně, než příslušelo podle nařízení vlády. Nápravné
opatření bylo realizováno v nejbližším výplatním termínu.
J. Novák – Rád by poděkoval paní účetní za vzorné a precizní vedení účetnictví obce, i když byla výtka dána
do závažných nedostatků, byla jediná a byla obratem napravena.

11. Informace z rady obce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 4. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
RO schválila
• pořízení a distribuci ochranných a desinfekčních prostředků v období nouzového stavu
• přijetí dotace na řešení kůrovcové kalamity
• rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2019 ve výši 218.216,71 Kč do
o rezervního fondu
174.573,37
o fondu odměn
43.643,34 Kč
• Smlouvu o dopravní obslužnosti na linkovou dopravu v částce 33.140 Kč na rok 2020
Ostatní body jsou obsaženy v programu jednání zastupitelstva

12. Žádosti o dotace a dary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 4. 2020
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
a) Všestarské spolky – výpočet rozdělení dotace
V rozpočtu obce pro rok 2020 byla do programu Všestarské spolky vyčleněna částka ve výši 300.000,- Kč.
Podle klíče z minulých let jsem zpracoval podklady od jednotlivých spolků. Z podkladů byli vyškrtnuti lidé
bez trvalého bydliště v našich místních částech. Na 13 organizací, které se do programu přihlásily, byl
příspěvek spočten na 9.231,- Kč. Počet členů byl 541. Na každého člena by byla poskytnuta částka 332,70
Kč. Pokud byl občan členem ve více spolcích, částka byla pro každý spolek rovnoměrně krácena (2 spolky po
166,35 Kč; 3 po 110,90 Kč).
Vzhledem k omezení spolkové činnosti v době nouzového stavu a snížení daňových příjmů obce v důsledku
pandemie by mohlo zastupitelstvo rozhodnout o rozdělení nižší částky mezi spolky.
Pro částku 200.000,- Kč by rozpočítání vypadalo následovně:
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Na 13 organizací, které se do programu přihlásily, byl příspěvek spočten na 6.154,- Kč. Počet členů byl 541.
Na každého člena byla poskytnuta částka 221,80 Kč. Pokud byl občan členem ve více spolcích, částka byla
pro každý spolek rovnoměrně krácena (2 spolky po 110,90 Kč; 3 po 73,93 Kč).
p. Válek - navrhl snížit příspěvky na částku 200 tis.
J. Novák – také se přiklonil k tomu, aby se částka snížila na 200 tis.
D. Bělohoubek – také souhlasí se snížením na 200 tis. Kč
Přehled příspěvků pro rok 2020 je tedy následující:
Spolek

Počet
uznatelných
členů

Beránek Všestary
74
FBŠ Všestary
52
Myslivecké sdružení Chlum 13
Nohejbal Bříza
22
SDH Bříza
34
SDH Chlum
70
SDH Lípa
36
SDH Rosnice
43
SDH Rozběřice
56
SDH Všestary
48
Sokol Chlum
16
TJ Sokol Všestary
172
Šachový klub Lípa
3
639

Pohyblivý příspěvek

Příspěvek
celkem

přepočet
základny

na členy

na
organizaci

54,15
40,15
10,33
16,33
29,00
65,33
34,50
38,33
50,50
42,16
9,49
148,15
2,50
540,92

12 010 Kč
8 905 Kč
2 291 Kč
3 622 Kč
6 432 Kč
14 490 Kč
7 652 Kč
8 502 Kč
11 201 Kč
9 351 Kč
2 105 Kč
32 860 Kč
555 Kč
119 976 Kč

6 154 Kč
6 154 Kč
6 154 Kč
6 154 Kč
6 154 Kč
6 154 Kč
6 154 Kč
6 154 Kč
6 154 Kč
6 154 Kč
6 154 Kč
6 154 Kč
6 154 Kč
80 002 Kč

18 164 Kč
15 059 Kč
8 445 Kč
9 776 Kč
12 586 Kč
20 644 Kč
13 806 Kč
14 656 Kč
17 355 Kč
15 505 Kč
8 259 Kč
39 014 Kč
6 709 Kč
199 978 Kč

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 58/2020: ZO schvaluje aktuální výpočet rozdělení dotací všestarským spolkům pro rok
2020 v celkové výši do 200 tis. Kč.
Hlasování o usnesení č. 58/2020: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

13. Úhrada faktur
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 30. 4. 2020
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 59/2020: ZO bere na vědomí úhradu faktur:
• INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02
Předměřice nad Labem – značky „ŠJ a MŠ Všestary, částka: 1.839,- 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“ 02/2020, částka: 29.645,- Kč,
• KVIS Pardubice a.s., IČ: 46506934, Rosice 151, 533 53 Pardubice – provedené práce na akci
„Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“ 02/20, částka: 10,192.495,46 Kč,
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Pavel Pohl, IČ: 65237668, Ostrov 59, 538 63 Ostrov – protlaky pro VO ve Všestarech, částka:
33.965,- Kč,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 100-Všestary 02/2020, částka: 17.424,- Kč,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 104-ČOV 02/2020, částka: 8.712,- Kč,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 210-Rozběřice 02/2020, 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 02/2020, 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 02/2020, 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 02/2020, částka: 22.082,50 Kč,
Luboš Haltuf – Přípravné práce pro stavbu, IČ: 45944555, Komenského 22, 504 01 Nový Bydžov
– zemní práce při realizaci VO Všestary, částka: 94.392,- Kč,
RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357, Koutného 2269/3, 628 00 Brno – podání žádosti o dotaci na
byty čp. 35, částka: 18.150,- Kč,
ČEPRO, a.s., IČ: 60193531, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 Holešovice – dezinfekce Anti-COVID
kanystr 5l, 100ks, částka: 23.595,- 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“ 03/2020, částka: 29.645,- Kč,
HIGHWAY DESIGN, s. r. o., IČ: 27513351, Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové – doplatek za
PD „Všestary – areál ZŠ, MŠ a plaveckého bazénu, úprava dopravního řešení a parkování“,
částka: 54.450,- Kč,
ČEPRO, a.s., IČ: 60193531, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 Holešovice – dezinfekce Anti-COVID
kanystr 5l, 108ks, částka: 25.482,60 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“, dobropis 8ks přípojek, částka: -22.748,- Kč,
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČ: 27504514, nám. Československé armády 37, 551 01
Jaroměř – za zpracování a podání žádosti o dotaci na KHK „Nové kanalizační stoky Rosnice (pro
4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky“ a „Dostavba vodovodu a vodovodní přípojky Bříza“,
částka: 3.630,- 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“ leden-březen 2020, částka: 141.392,13 Kč,
Pavel Pohl, IČ: 65237668, Ostrov 59, 538 63 Ostrov – protlaky pro VO ve Všestarech u OÚ,
částka: 20.328,- Kč,
ČEPRO, a.s., IČ: 60193531, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 Holešovice – dezinfekce Anti-COVID
kanystr 5l, 324ks, částka: 76.447,80 Kč,
Pavel Švagerka – montáž suchých staveb, IČ: 70177945, Opatovická 1355/31, 500 02 Hradec
Králové – oprava spár v objektu bazénu Všestary, částka: 81.579,- Kč,
JV DLAŽBY s.r.o., IČ: 03980316, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov – stavba „Rosnice
zastávka autobusu“, částka: 458.595,12 Kč,
JV DLAŽBY s.r.o., IČ: 03980316, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov – úprava
odvodnění kolem zastávky Rosnice, částka: 26.269,10 Kč,
PROIS, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – obstarání všech příloh pro
územní souhlas na 31ks kanalizačních přípojek, částka: 30.250,- Kč,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 100-Všestary 03/2020, částka: 17.424,- Kč,
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Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 104-ČOV 03/2020, částka: 8.712,- Kč,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 210-Rozběřice 03/2020, 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 03/2020, 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 03/2020, 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 03/2020, částka: 22.082,50 Kč,
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové – zimní údržba 2019/2020 na vozovkách III. třídy (Všestary, Rosnice, Rozběřice), částka:
49.037,67 Kč,
Pavel Pohl, IČ: 65237668, Ostrov 59, 538 63 Ostrov – protlaky pro VO ve Všestarech, částka:
20.667,- Kč,

•
Hlasování o usnesení č. 59/2020: pro 11, proti 0, zdržel se 0– bylo / nebylo schváleno.

14. Závěr
jednání ukončeno v 20:50 hodin
Zapsala: Andrea Netušilová

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

Ověřovatelé:

MUDr. Kovalský Michal

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

Bělohoubek David

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

Starosta obce: Ing. Michal Derner, MBA

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

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

