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Zasedání zastupitelstva dne 28. 5. 2020
Místo konání: areál sokolovny Všestary
Přítomni: Bělohoubek David, Ing. Derner Michal MBA, Došel Jaroslav, Ing. Fof Vladimír, Hájek Martin,
Kocián Tomáš, MUDr. Kovalský Michal, Novák Jiří, Novák Stanislav, Ing. Šandera Pavel, Válek Leoš, JUDr.
Zlatohlávková Zuzana, Mgr. Zlatohlávková Zuzana.
Omluveni: Čapková Dohnalová Marika DiS., Rezková Ladislava,
Osadní výbory: Štefanka, Václav Matějka, Miroslav Pešek
Zahájeno: 18:00 hod.

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 20. 5. 2020, tj. s
požadovaným předstihem alespoň 7 dní. Přítomno je 10 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, Kocián Tomáš

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 60/2020: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 28. 5. 2020 návrhovou
komisi ve složení Ing. Šandera Pavel, Kocián Tomáš
Hlasování o usnesení č. 60/2020: pro 8, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Hájek Martin, Válek Leoš
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 61/2020: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 28. 5. 2020 jako
ověřovatele zápisu Hájek Martin, Válek Leoš
Hlasování o usnesení č. 61/2020: pro 8, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 30. 4. 2020.
Ing. Fof – při výpočtu k žádostem o snížení nájemného v důsledku šíření viru COVID-19, které jsme na
minulém zasedání schválili, jsem milně informoval o nájmu firmy TEXLEV s.r.o.. Měsíčně to s DPH dělá
9.680,- Kč a ne 4.840,- Kč. Nájemci se omlouvám a děkuji za upozornění. Navrhuji v usnesení č. 57/2020
opravit částku u společnosti Texlev s.r.o..
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 62/2020: ZO opravuje v usnesení č. 57/2020, zde dne 30.4.2020 kterým bylo schváleno
prominutí části nájemného v nebytových prostorách, když chybně uvedená částka 4.480 Kč u společnosti
Texlev s.r.o. se opravuje na částku 9.680 Kč.
Hlasování o usnesení č. 62/2020: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo/nebylo schváleno.

2. Schválení programu
Návrh programu
1.
Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2.
Schválení programu
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3.
4.

Připomínky občanů
ČOV a kanalizace
• Informace o průběhu stavby
• Změnové listy, dodatek č. 6 ke SOD
• Soukromé části kanalizačních přípojek
• Dodatečné stoky Všestary (směr Světí) a Rosnice (4RD)
5.
Kontrola usnesení
6.
Informace o přípravě a průběhu dalších akcí
• Vestavba bytů čp.35
• Chodníky Rozběřice
• Chodníky Všestary
7.
Územní plánování a územní studie
8.
ZŠ a MŠ Všestary – informace o zahájení provozu
9.
MAS Hradecký venkov
10.
Valná hromada VAK
11.
Pozemky – smlouvy o věcných břemenech
12.
Informace z rady obce
13.
Žádosti o dotace a dary
14.
Úhrada faktur
15.
Závěr
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 63/2020: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 28. 5. 2020
Hlasování o usnesení č. 63/2020: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

3. Připomínky občanů
•

parkovací místa – prosím předsedu investičního výboru o výstup z jednání výboru

Ing. Pavel Šandera – přednesl zprávu z investičního výboru
Program jednání výboru:
1) Návrh pravidel pro realizaci parkovacích míst na pozemcích v majetku obce Všestary soukromými
subjekty. Parkovací místa by zrealizovali žadatelé vč. zaplacení celých nákladů nebo za nějaké
spoluúčasti obce. Tímto úkolem komisi pověřilo zastupitelstvo obce na svém dubnovém zasedání.
2) Posouzení návrhu a vznesení případných připomínek k projektovému návrhu nových chodníků v místní
části Všestary
3) Informace o probíhajících a připravovaných stavbách
Projednání jednotlivých bodů
1) Návrh pravidel pro realizaci parkovacích míst na pozemcích v majetku obce Všestary soukromými
subjekty
Na závěr diskuse k řešené problematice členové výboru dospěli k závěru, že obecná spravedlivá kritéria
pro žadatele o zřízení parkovacích míst na pozemcích v majetku obce na náklady žadatelů nelze rozumně
stanovit z důvodů:
a) Žádosti může být řešen problém s parkováním jak z rodinných důvodů, tak i z důvodů
podnikatelského záměru.
b) Obtížné nalezení podmínek případného spolufinancování nových parkovacích míst ze strany obce
s vyloučením rizika pozdějších majetkových sporů.
c) Praktická nemožnost kontroly, zda parkovací místa, mající sloužit i veřejnosti, nejsou stále plně
obsazena soukromým subjektem.
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d) Přijetím pravidel pro realizaci parkovacích míst bude otevřena možnost zřizování dalších a dalších
parkovacích míst na úkor stávajících zelených ploch.
e) Obec má zájem podporovat podnikatelské aktivity fyzických i právnických osob. Členové výboru se
však shodli na tom, že obec nemůže z veřejných zdrojů a na úkor ostatních nepodnikajících občanů
uvolňovat prostředky na podporu řešení problematiky v podnikání, v tomto případě parkovací stání
mimo rámec soukromých pozemků. Pokud podnikateli v rámci četnosti zakázek či celkové expanze v
podnikání stávající prostory nestačí, musí toto řešit na vlastních pozemcích například výměnou
stávajícího pozemku za větší případně uspořádat režim provozu na svých stávajících
pozemcích. Toto řešení s parkováním vozidel na obecních pozemcích se do jisté míry týká i
nepodnikajících osob. Obecná parkoviště pak mají sloužit pouze pro krátkodobé návštěvy a tato
parkoviště má pak zřizovat obec.
Z výše uvedených důvodů investiční výbor nedoporučuje přijímat pravidla pro realizaci parkovacích stání
soukromými subjekty na pozemcích obce.
2)

Posouzení návrhu a vznesení případných připomínek k projektovému návrhu nových chodníků v
místní části Všestary
Starosta obce seznámil členy výboru s návrhem projektanta na nové chodníky navrhované v místní
části Všestary v úsecích:
a) Od konce chodníku u železničního přejezdu na konec Všestar k motorestu
b) Konec stávajícího chodníků v Rosnicích do Všestar ke křižovatce na Střezetice a dále ke křižovatce u
obecního úřadu
c) Konec stávajícího chodníku ve Všestarech směrem na Rozběřice k poslednímu rodinnému domu po
levé straně ve Všestarech
d) Chodníky a místní komunikace od silnice na Střezetice kolem sběrného dvora k chodníku
vyúsťujícího před 1. stupněm školy vč. tohoto chodníku
Výbor souhlasil s rozsahem předloženého návrhu s následujícím doporučením:
- doplnění přechodu nebo místa pro přecházení v Rosnicích „u sušárny“
- minimalizovat potřebné zábory pozemků, které nejsou v majetku obce i za cenu zúžení chodníku

Ing. Derner – jedno konkrétní řešení by navrhoval ve Bříze, protože na konci uličky u řadovky máme v místě
dosavadní čistírny novou čerpací šachtu. Budeme se tam muset dostat za každého počasí a bude zapotřebí
tam udělat zpevněný sjezd. Toto místo by se nabízelo, že by u něj mohla vzniknout cca 3 parkovací místa.
Pan Hušek – Bříza – když jako obec panu Hamplovi neumožníte na obecním parkovací místa vytvořit, tak
zamezí i parkování mezi stromy?
Ing. Derner – osobně si myslí, že jiné řešení není.
pan Hušek – pan Hampl podle jeho názoru dal kvalitní návrh obci. Chce se zeptat, jestli obec sofistikovaně
zamezí, aby tam měl takto auta mezi stromy zaparkovaná.
Ing. Derner – jediné co ho napadá, že se tam přidají květináče. Pokud chce někdo podnikat, tak si musí
zajistit sám svoje prostory. Při tom ale musí brát ohled na vše okolo. Toto území dostane ochranu.
Přijde mu, že zabrat další obecní zeleň není zrovna nejlepší řešení.
Josef Malíř – vybírá obec poplatky za zábor obecních pozemků?
Ing. Derner – obec nemá na to vyhlášku. Znamená to mít obecní policii, která to bude vybírat. Někdy v
minulosti byla vyhláška, která byla zrušená.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 64/2020: ZO souhlasí s návrhem investičního výboru, který nedoporučuje přijímat
pravidla pro realizaci parkovacích stání soukromými subjekty na pozemcích obce.
Hlasování o usnesení č. 64/2020: pro 11, proti 2, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
JUDr. Zlatohlávková – viděl někdo projekt na chodníky? Nebylo by od věci, aby ho viděli zastupitelé.
Ing. Derner – k připomínkování ho měli členové investičního výboru. Rozešleme zastupitelům projekt na
chodníky.
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Josef Štefanka – chtěl se zeptat, jestli se bude dělat kompletní povlak na silnici nebo jestli se to bude
opravovat jen zčásti. U Piccola navrhl snížit rychlost od Lípy, jelikož se tam jezdí velmi rychle.
Ing. Derner – Silnice na Lípě je v majetku kraje. Správa silnic Královéhradeckého kraje zatím plánovala
opravu pouze jízdního pruhu, ve kterém je uložena kanalizace. Budeme apelovat na to, aby se udělala celá
šíře. Údržba silnic však avizuje, že nebude mít dost peněz a už na průtahu ve Všestarech se hledalo řešení,
jak nezvětšovat objemy. Tato žádost bude předána na správu silnic. O osazení značek na snížení rychlosti u
Piccola požádáme.
JUDr. Zlatohlávková – ví se něco o plánovaném parkování pod Chlumem?
Ing. Derner – na obec nepřišla žádná informace o přípravě projektu. Dostal pouze na vědomí korespondenci
mezi Komitétem 1866 a ŘSD. Na požadavek na přemístění někam dál ŘSD odpovědělo, že další odpočívka
má být podle norem vzdálená okolo 30 km a posun blíže k ní už není možný. Toto přepošle zastupitelům.
Mgr. Zlatohlávková – poslední informace ve vztahu k obci je tedy jaká.
Ing. Derner – poslední informace od ŘSD byla na jednání, kterého se na podzim zúčastnil pan Hájek, žádná
další informace, ve vztahu k obci nepřišla.
Stanislav Novák – u Všestarky, jak jsou prolézačky, jestli by bylo možné pod hracími prvky vysekat trávu.
Tomáš Kocián – Bříza Hromada lidí si stěžuje, dříve ve Bříze jezdila nákladní auta z dálnice, domy se klepou,
jak je toto ošetřené, aby obcí projížděly pomaleji, jezdí tam velmi rychle.
Ing. Derner – společně se správou silnic se již řeší, paní Babková chystá požadavek na omezení, ničí to
silnice v celém území. Hned jak bude něco vědět, obec se k ní připojí. Jakmile bude termín nějakého
jednání, dá vědět.
Petr Šandera – kdy se mají dělat závory na přejezdech trati na Hořice?
Ing. Derner – realizace má být v letech 2020/2021. Jinou informaci nemají. Je zatím vydané stavební
povolení.

4. ČOV a kanalizace
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 28. 5. 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
04/2020
fa 3351200040 KVIS 04_2020
od počátku
zbývá

185 559 299,67
prostavěno
56 062 384,25
2 285 428,03
10 192 495,46
19 445 663,66
18 394 570,66
106 380 542,06
79 178 757,61

čerpání úvěru (do 31.12.2020)
28.704.700,38 Kč
od 01/2020 zahájeno splácení
uhrazeny 4 splátky jistiny za 01 – 04/2020
1.806.000 Kč
přijaté dotace od SFŽP
37.928.693,92 za fakturace do 01/2020
nová žádost o platbu (ŽoP) bude podána za 02-04/2020 (cca 30,6 mil. Kč).

Splatnost 15.6.2020
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❖ Průběh (stav k 21.5.2020)
• 100 Všestary
probíhá vystrojení čerpacích šachet
od 25.5. do 12.7.2020 uzavírka ulice od OÚ směr Rozběřice – oprava komunikace (předpoklad zkrácení
termínu: asfaltování povrchů 29. a 30.6.2020)
• 104 ČOV Všestary
stavební objekty dokončeny, probíhá montáž technologie, práce na zpevněných plochách
Pro provozní zkoušky chybí zdroj el. energie - připojení ČEZ objednáno je od podzimu, dodavatel MATEX
• 210 Rozběřice
od 25.5.2020 do 7.6.2020 uzavírka směr Neděliště (stavba přípojek)
Termín asfaltování komunikací bude upřesněn ve vazbě na stavbu chodníku, pro správný technologický
postup se navrhuje asfaltování části až po položení obrub chodníku.
• 220 Lípa
stoka směr Čistěves v dílčích uzavírkách – postup od veteriny k I/35
stoka podél I/35 v souběhu s výtlakem na Rozběřice – pozastaveno archeologickým průzkumem
• 310 Rosnice
provedeny opravy povrchů komunikace Rosnice - Všestary
od 25.5. zahájení stoky u sušárny + přeložky vodovodu
• 320 Bříza
přerušena stoka na „Rabačov“, dokončena stoka přes náves kolem hospody,
zahájena stoka od návsi + výtlak směr Rosnice
25.5. zahájena stoka „AB“ směr Světí (do 26.6 je povolena uzavírka silnice)
Tomáš Kocián – Bříza – jestli by nebylo možné se domluvit s BAKem, jestli by nešlo, aby tam dělali alespoň
do 17 hodin. Jde o to, že se tam vyčerpává voda a lidé si stěžují, že nemají vodu. Lidem se nelíbí, že dělají od
8 do 15 hodin. Za čerpání vody si účtuje firma 270 tis. Kč, kdyby se to zrychlilo, tak by se třeba i ušetřilo.
Ing. Derner – stejnou informaci obdržel už v pondělí 25.května a hned kontaktoval stavbyvedoucího, aby
zrychlili, co zrychlit můžou, případně, aby dělaly dvě čety.
Odpověď za dodavatele zaslal v úterý 26.5.stavbyvedoucí:
Na dvě čety v současné době v daném úseku nelze pracovat, jelikož bychom si sami sobě zabránili průjezdu a
museli bychom tak objíždět přes Všestary, či jinudy. S pracemi se začalo včera, kdy to bohužel zdaleka
nevypadalo jako práce v plné uzavírce a technika měla problém hlavně s řidiči osobních aut.
O prodloužení směn samozřejmě uvažujeme, ale současný ráz počasí, kdy pracovníky několikrát denně
skrápí déšť, nás trochu omezuje. V našem zájmu je také práce uspíšit, ale dělat závěry po prvním dni od
zahájení prací nám přijde trochu ukvapené. V harmonogramu jsme byli nucení zahájení prací posunout o 14
dní s ohledem na jiné stavby v okolí a dopravní obslužnost.
Co se týče čerpání vody, tak se domnívám, že se již několikrát vysvětlovalo, za jakých podmínek lze stavbu
provádět a pokud se nebude nonstop čerpat, tak to práce naopak bude zpomalovat.
Prosím tedy o pochopení i naší stranu a nedělejme závěry po prvním dni prací.
Leoš Ševc
vedoucí HS 733

Dodavatel následně přijal opatření:
• prodloužení pracovních směn Po-čt (dle rozpracovanosti pracovního kroku do 16:30 až 17:30)
• čerpaná voda není vypouštěna do dešťové kanalizace, ale do rybníka.
Ing. Pavel Šandera – nyní se dělá oprava dešťové kanalizace před kostelem, tam se podařilo vyjednat se
SUZkou, že nám dovolí použít obrubníky, kdy bude oddělena komunikace od další plochy. Byla snaha o
obrubníky i z druhé strany směrem k Šitlerom, tam nám bylo řečeno, že na druhé straně nikoli.
Ing. Derner – Bylo uděláno mnoho kamerových prohlídek dešťovky a bylo zapotřebí spoustu věcí vyměnit
před pokládkou povrchu.
Ing. Pavel Šandera – ve Bříze nás čeká ještě část opravy dešťové kanalizace po levé straně při výjezdu ze
Břízy. Opravuje se co se může.
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b) Změnové listy, dodatek č. 6 ke SOD
Zhotovitel stavby předložil návrh dodatku č. 6 se změnovými listy č. 6 až 11:
Ing. Derner – přečetl dodatky níže
8 479 382,37 Dodatek č. 6
ZL6

Lípa-změna stoky L1a, doplnění položek neobsažených ve VV, odpočet neprováděných
2 224 471,16 protlaků

ZL7

Bříza-doplnění objemů položek VV (čerpání vody, výkopy-prohloubení stok, výměna
2 015 615,56 zeminy na přípojkách)

ZL8

ZL9

Všestary-doplnění bezpečnostních přepadů ČS1 a ČS2, zahloubení ČS2 a stok D a C,
1 715 232,45 prodloužení stoky A (směr Rozběřice)
Rosnice-doplnění bezpečnostního přepadu ČS, úpravy dešťové kanalizace v kolizích se
splaškovou, přeložka vodovodu Za sušárnou, doplnění zemních prací (záměna mezi
2 182 020,51 veřejnou a domovní částí ve VV)

ZL10

224 878,00 Rozběřice-zvětšení objemu zemních prací (chybná kóta n.v. terénu v PD)

ZL11

117 164,69 zvětšení světlosti vodovodu k ČOV pro ZD (bude přeúčtováno zemědělskému družstvu)

Technické řešení a odůvodnění změn bylo projednáno na kontrolních dnech, schváleno projektantem,
jednotkové ceny a výměry odsouhlaseny TDI a změnové listy projednány na SFŽP.
T. Kocián – částka ve změnovém listu za Břízu je uvedena za vícepráce. Počítá s tím, že stejná faktura přijde
za květen, protože toto bylo vyúčtování za duben.
Ing. Derner – nejedná se o vyúčtování ani fakturaci, ale o celkový změnový list. Fakturovat se z něj bude
podle skutečnosti, při zkrácení doby čerpání bude i nižší fakturace.
T. Kocián – štěrkopísku máme neúčtováno 2,5 tis. tun jako vícepráce. To mu přijde neskutečně moc a přijde
mu to nadnesené a je to okubijící. Jenom to, kolik aut by to tam muselo dovést mu přijde naprosto zcestné.
Ing. Derner – dodavatel dokládá při kontrole i dodací listy, co vše na stavbu dovezl
T. Kocián – chtěl se zeptat, zda by bylo možné být u toho, až se budou řešit rozbité věci atd. Zda je to někde
zapsané nebo jestli na to někdo upozornil.
Ing. Derner – je možné se zúčastnit kontrolního dne a bude rád, když se někdo další zapojí.
Paní Skořepová - Napadlo jí, co ty věci, co se poškodí, tak nemusí být zapsány ve stavebním deníku, že se
např. 25.4. něco poškodilo?
Mgr. Zlatohlávková – od toho je stavební dozor, který má dohlížet na to, aby to bylo ve stavebním deníku
zapsáno. Jak se hovořilo o výkopu, to je věc, která není dříve zřejmá?
Ing. Derner – toto není vždy zřejmé. Kdyby byl v každém místě udělán geologický průzkum, znali bychom
dopředu skladbu podloží. To by se dnes ale asi ještě nestavělo.
Pan Hušek ml. - Bude někde zveřejněno datum, kdy se budou moci občané zúčastnit kontrolního dne? Jestli
se obec již dostala k nějakým číslům.
Ing. Derner – děláme vše proto, aby se ulička ve Bříze udělala v celém povrchu.
Mgr. Zlatohlávková – ve chvíli, kdy nebudou vady uvedeny ve stavebním deníku, tak je možné že s nárokem
na slevu nebo náhradu škody nebude úspěšní, pak by bylo důkazní břemeno na obci.
Mgr. Zlatohlávková - ZL 9 - Z vyjádření projektanta vyplývá, že došlo k vadě projektové dokumentace, ale je
to účtováno jako vícepráce, jak se toto bude řešit.
Ing. Derner – doplatit to chce zhotovitel stavby a ten žádnou škodu nevyrobil.
Mgr. Zlatohlávková – došlo k porušení dohody a tím i k vzniku víceprací
Ing. Derner – Jde tu o záměnu výměr mezi soukromou a veřejnou částí přípojek, tak to podle jeho názoru
není škoda.
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Ing. Božena Skořepová – bylo to jinak navrženo, bylo to v projektu zaplaceno a je to k ničemu.
Ing. Derner – ještě jednou se na to podívá a prověří vadu projektu a zašle dotaz advokátní kanceláři.
Dodatek č. 6 nemá vliv na lhůty realizace stavby. Celková cena za dílo se dodatkem č. 6 zvyšuje o
8.479.382,37 Kč na částku 194.113.799,79 Kč bez DPH.
Celkový objem změny závazku v dodatku č.6 (vícepráce 11.076.191,77 Kč; méněpráce 2.596.809,40 Kč) činí
13.673.001,17 Kč tj.7,39%.
Přílohy: 4.b_SOD_COV a kanalizace Vsestary-Dodatek č.6
4.b_ZL6-Lípa_zmena stoky L1a, odpocet protlaku, doplneni VV
4.b_ZL7-Briza_doplneni objenmu a polozek VV
4.b_ZL8-Vsestary_cerpaci sachty, bedzp. prepady, prodl stoky A
4.b_ZL9-Rosnice
4.b_ZL10-Rozberice_stoka A4-prohloubeni vykopu
4.b_ZL11-zmena DN vododvodu k COV_pro ZD
Mgr. Zlatohlávková požádala o hlasování podle jmen
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 65/2020: ZO schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na stavbu ČOV a
kanalizace Všestary a místní části, kterým se zvyšuje cena díla 8.479.382,37 Kč na částku 194.113.799,79 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Ing. Derner – pro usnesení
Jaroslav Došel – pro usnesení
Ing. Ladislav Fof – pro usnesení
Martin Hájek – pro usnesení
Tomáš Kocián – proti usnesení
MUDr. Michal Kovalský – pro usnesení
Novák Jiří – pro usnesení
Novák Stanislav – pro usnesení
Ing. Šandera Pavel – pro usnesení
Válek Leoš – pro usnesení
JUDr. Zlatohlávková – zdržela se
Mgr. Zlatohlávková – proti usnesení
David Bělohoubek – zdržel se
Hlasování o usnesení č. 65/2020: pro 9, proti 2, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.

c) Soukromé části kanalizačních přípojek
Předpokládaný postup realizace:
přípojky jsou / budou provedeny k místu napojení
definitivní přepojení do nové splaškové kanalizace bude prováděno od letních prázdnin
před přepojením bude nutné prokázat dokladem vyvezení žumpy, čističky, septiku a jímky (nelze
jednorázově vyčerpat do kanalizace - ČOV bude uváděna do provozu postupně)
•
•

od 04/2020 probíhají přípojky ve Všestarech
dne 18.5.2020 bylo předáno staveniště pro přípojky v Rosnicích, stavbyvedoucí kontaktoval
obyvatele cca v 10 nemovitostech, zahajuje se od sušárny směrem do obce.

Stanislav Novák – lidé to budou vědět včas, že se budou připojovat, aby měli možnost požádat o vyvezení.
Ing. Božena Skořepová – ve starém domě nikdo nebydlí a nepožadují připojení starého domu čp. 78,
zakonzervuje se.
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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.
V rámci projektu kanalizace ve Všestarech se napojuje na stokovou síť i lokalita“Vít“ (postaveno 15 RD). Na
jednotlivé parcely jsou vyvedeny odbočky do splaškové kanalizace. Obyvatelé se dotazují na způsob
připojení jejich RD z jímek do kanalizace.
JUDr. Zlatohlávková – nejprve bychom měli vědět, kolik by to mělo stát a poté bychom se měli rozhodovat.
Ing. Pavel Šandera – bude se muset zjistit, jestli můžeme připojit něco na cizí majetek. Jelikož splašková i
deštová kanalizace je pana Víta.
Pan Malíř – obec bude muset zapojit pana Víta a co nejjednodušší cestou to vyřešit.
Ing. Pavel Šandera – kdyby kanalizace byla naše (ta část, která je pana Víta), tak by se to mělo připojit na
nově vzniklou kanalizaci, jelikož to není naše, tak těžko budeme někoho připojovat.
JUDr. Zlatohlávková – měl by se obeslat pan Vít a v dopise zrekapitulovat situaci.

d) Dodatečné stoky Všestary (směr Světí) a Rosnice (4RD)
Na koordinační schůzce se zhotovitelem stavby AVJ-STAVBY s.r.o Svitavy bylo dne 14.5.2020 dohodnuto
předání staveniště na 22.6.2020 a zahájení prací 29.6.2020, dokončení do 30.11.2020 vyplývá za smlouvy o
dílo, opravy komunikaci musí být dokončeny do 30.10.2020.
Žádost o dotaci na stavbu byla na KHK podána 27.3.2020. Náklad stavby vč. přípojek jsou 3.284.848 Kč,
způsobilé (jen stoky) 2.798.765 Kč, požadovaná dotace 2.235.000 Kč. Radní KHK Bc. Karel Klíma informoval
o výsledku jednání hodnotící komise a doporučení žádosti o dotaci k podpoře v plné výši.
Přestávka od 20:10 – 20:15 hodin.

5. Kontrola usnesení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 28. 5. 2020
Předkladatel: Stanislav Novák – předseda kontrolního výboru
S. Novák přednesl zprávu kontrolního výboru.

6. Informace o průběhu a přípravě dalších akcí
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 28. 5. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA

a) Vestavba bytů čp.35
S ohledem na úpravy rozpočtu byla realizace projektu zastupitelstvem odložena „po přidělení dotace“(usn.
52/2020). K rozhodování o dotaci na vestavbu bytů zaslal administrátor žádosti 13.5.2020 informaci:
… předběžné výsledky byly v minulém týdnu předány do Sněmovny a momentálně se čeká na vyjádření
komise, případně usnesení Rozpočtového výboru. Oznámení žadatelům by mělo proběhnout nejpozději v
druhé polovině května.
Náklady na stavbu
2.115.371 Kč (z VŘ)
požadovaná dotace (90%)
1.903.833 Kč
vlastní spoluúčast obce
211.538 Kč
V případě přidělení dotace je možné projekt realizovat, na vlastní spoluúčast obce lze započíst i prostředky
přidělené v dotaci z POV na stavbu zastávky v Rosnicích (290.000 Kč), o které se bude zvyšovat příjmová
strana rozpočtu.
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b) Chodníky Rozběřice
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
Ing. Derner - Realizaci chodníků je nutno koordinovat s opravou komunikací po stavbě kanalizace. Je zde i
možnost, že by se po kanalizaci asfaltovalo až na jaře příštího roku. Je to ještě v řízení.
Dne 15.5.2020 byla na profilu zadavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení zveřejněna výzva k podání
nabídek na veřejnou zakázku na stavbu chodníků v Rozběřicích. Termín podání nabídek byl stanoven na 15
pracovních dní, tj. do 8.6.2020.
Schválení výsledku výběrového řízení a výběr zhotovitele může provést rada obce (patří do tzv. zbytkové
kompetence rady).
Ing. Pavel Šandera – jediným kritériem byla cena, takže ono o moc velké rozhodování nejde.
Ing. Derner – jsou tam reference, profesní způsobilost atd. To vše nám prověří administrátor výběrového
řízení.

c) Chodníky Všestary
Projektant zaslal 29.1.2020 k připomínkování návrh technického řešení. S ohledem na vytížení kapacit
výstavbou kanalizace nebylo dosud připomínkováno. K připomínkování bylo předloženo investičnímu
výboru 18.5.2020.
Ing. Jiří Nývlt zaslal návrh na dodatek ke SOD na vyhotovení PD „Chodníky v místní části Všestary“ :
dle dohody jsem zanalizoval termíny plnění dle SOD vč. dodatku č. 1 k akci “Chodníky v místní části Všestary”
Dle dodatku č. 1 :
Návrh stavby, technické řešení do 30.01.2020
SPLNĚNO PŘEDÁNÍM NÁVRHU STAVBY DNE 29.1.2020
Podání žádosti o vydání společného povolení do 30.03.2020
Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele do 30.05.2020
Vzhledem k tomu, že dosud nebyl ze strany objednatele návrh stavby odsouhlasen, bude nutné další
termíny posunout.
Navrhuji následující termíny:
Podání žádosti o vydání společného povolení – ve lhůtě 3 měsíce od odsouhlasení návrhu stavby
Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele - ve lhůtě 2 měsíce od podání žádosti o vydání
společného povolení.
Připomínky k návrhu chodníků i dodatek smlouvy budou řešeny na příštím zasedání.

7. Územní plánování a územní studie
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 28. 5. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
a) Změna č. 2. ÚP Všestary
Veřejné projednání návrhu změny je 9.6.2020 od 10:00 hod na MMHK.
Ing. Skořepová – předloni jsem podala námitku na obecní úřad, jedná se o pozemek 117, kde měl být na
části pozemku les. Ing. Derner řekl, že to není na pořadu dne a chtěla by aby tam byla orná půda a
potřebovala by vědět, jakým způsobem má pokračovat, nechce to zanechat potomkům tak, aby to bylo
zalesněno, ale chce, aby tam zůstala orná půda.
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Ing. Derner – kromě toho tam byl i požadavek na zastavění jiné orné půdy. Obecně platí, že územním
plánem případně územní studií obec říká, jak se má území rozvíjet. Záleží pouze na vlastníku, jestli se
rozhodne v daném území stavět či nikoli. Dokud se majitel nerozhodne ke stavbě, tak pole zůstává ornou
půdou. Pokud to chce vyjmou ze zastavitelných ploch, tak ať požádá o změnu územního plánu. O pořízení
změny územního plánu rozhoduje svým usnesením zastupitelstvo.
Ing. Skořepová – nepotřebujeme dostat žádnou odpověď na naši námitku, která byla podána?
Ing. Derner – na takovouto námitku bylo odpovězeno např. na zastupitelstvu a bylo to součástí zápisu.
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.
Po zvážení všech souvislostí navrhují vynětí plochy na parcele 101/6 v k.ú. Bříza u Všestar ze zastavitelného
území a navrácení využití pozemku jako zemědělské plochy.
Pro dokončení územní studie navrhuje projektant plochy na p.č. 101/6 vymezit jako zeleň a v příští změně z
územního plánu vyjmou zcela.
JUDr. Zlatohlávková – dnes není tak jednoduché vyjmutí ze stavebních parcel a bude potřeba domluvit
s Ratajovými, že za to nebudou nic účtovat.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 66/2020: ZO bere na vědomí požadavek vlastníků pozemku 101/6 a 99/1 v k.ú. Bříza u
Všestar na vyřazení části tohoto pozemku ze zastavitelného území v lokalitě B-Z1 ve Bříze.
Hlasování o usnesení č. 66/2020: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

8. ZŠ a MŠ Všestary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 28. 5. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA, Zarine Aršakuni - ředitelka ZŠ a MŠ
• Informaci o zahájení provozu podala ředitelka ZŠ a MŠ Všestary:
V pondělí 25. 5. 2020 otvíráme obě školky a 1. stupeň základní školy. Z prvostupňových žáků se nám na
prezenční výuku, z celkového počtu 151, přihlásilo 80 žáků. Výuka bude probíhat od 7.30 do 16.00 hodin v 7
samostatných skupinách (max. 15 žáků) ve dvou blocích: dopolední (4-5 vyučovacích hodin) a odpolední
(volnočasové aktivity). Každá skupina má vyhrazenou třídu po celou dobu docházky.
Ke každé skupině byl/a přidělen/á učitelka nebo asistent/ka, nebo vychovatelka (celkem 14). Ostatní
vyučující zajišťují distanční výuku a přípravný kurz.
Zároveň pokračuje prezenční přípravný kurz žáků 9. ročníku, celkem 27 žáků ve dvou skupinách (15/12).
Přípravný kurz potrvá do 5. 6. 2020.
Školní jídelna bude pro přihlášené straníky fungovat v režimu zvýšených hygienických podmínek dle
doporučení MŠMT.
Obávám se, že případné otevření školy pro 2. stupeň v červnu by bylo problematické z důvodu nedostatku
kapacity a personálu.
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Účetní uzávěrka ZŠ a MŠ za rok 2019

V souladu s § 102, písm. o) zákona o obcích je radě obce vyhrazeno plnění úkoly zřizovatele svých
příspěvkových organizací. Pro rok 2019 byl na provoz ZŠ a MŠ schválen z rozpočtu obce neinvestiční
příspěvek ve výši 2.886.900 Kč a vyčerpán byl ve výši 100 %.
Z výkazu zisků a ztrát za rok 2019 vyplývají výsledky:

údaje jsou v Kč
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

Hlavní činnost
32 378 864,22
32 491 782,61
112 918,39

Hospodářská činnost
1 190 723,22
1 296 021,54
105 298,32

Celkem
33 569 587,44
33 787 804,15
218 216,71

Aktiva
19 604 836,86
Pasiva
9 130 825,92
Rada obce účetní uzávěrku schválila.
• Výměna oken u tříd ve spojovacím krčku proběhla v pátek 22.5.2020.
• Ředitelské volno 29. a 30.6.2020
Rada obce projednala situaci kolem harmonogramu výstavby kanalizace. V souvislosti s probíhající
výstavbou kanalizace v obci Všestary bude v termínu 29. – 30. června 2020 z důvodu provádění finálních
živičných vrstev zcela uzavřena komunikace od obecního úřadu směrem na Rozběřice (tj. i kolem budov
prvního a druhého stupně základní školy).
Protože v uvedeném období bude zásadním způsobem omezen přístup do školních budov, schválila rada
obce, která v souladu s §102 odst. (2), písm. b) Zákona o obcích plní povinnosti zřizovatele příspěvkové
organizace, návrh výzvy k využití kompetence ředitelky Základní školy a mateřské školy, Všestary
rozhodnout o vyhlášení ředitelského volna na dny 29. a 30. června 2020 a školní rok ukončit k pátku
26.června 2020.

9. MAS Hradecký venkov
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 28. 5. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
MAS Hradecký venkov se připravuje na nové programovací období 2021+.
Pro tvorbu nové strategie a splnění podmínek standardizace je nutné znovu vymezit územní působnost. tj.
zařadit území obce do území působnosti MAS Hradecký venkov i na příští období.
Pro obec či město z udělení souhlasu nevyplývají žádné další povinnosti. Souhlas se vydává k tomu, aby
sama obec nebo její organizace, jako i všechny neziskové organizace, fyzické a právnické podnikající osoby
z území obce mohly čerpat dotace Evropské unie určené pro Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), tak
jako tomu bylo doposud.
MAS Hradecký venkov od roku 2005 působí na území 63 obcí. Do současného programového období získala
MAS pro svoje území téměř 80 mil. Kč, které byly průběžně rozděleny na projekty žadatelů v operačních
programech: Zaměstnanost, Životní prostředí, Integrovaný regionální operační program a Program rozvoje
venkova.
V dalším programovém období EU 2021+ bude role MASky obdobná jako v současném dotačním období.
Výše alokovaných prostředků a určení
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 67/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce do území působnosti místní
akční skupiny Hradecký venkov o.p.s. na období 2021 – 2027.
Hlasování o usnesení č. 67/2020: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo/nebylo schváleno.

Zastupitelstvo Všestary 28.05.2020.doc.doc

Stránka 12 z 15

10. Valná hromada VAK
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 28. 5. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
Konání valné hromady VAK bylo z původního termínu posunuto na 25.6.2020. Protože zastupitelstvo
delegovalo svého zástupce s uvedením konkrétního termínu konání (3.6.2020), je vhodné pro postavení
najisto přijmout nové usnesení.
Návrh usnesení č. 68/2020: Zastupitelstvo obce deleguje na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody
a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČ: 48172898, konanou v roce 2020 jako svého zástupce Ing. Michala
Dernera, MBA.
Hlasování o usnesení č. 68/2020: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/nebylo schváleno.
JUDr. Zlatohlávková navrhla zrušit usnesení, kterým byl delegován Ing. Fof.
Návrh usnesení č. 69/2020: Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 29/2020
Hlasování o usnesení č. 69/2020: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/nebylo schváleno.

11. Pozemky – smlouvy o věcných břemenech
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 28. 5. 2020
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
1. ČEZ Distribuce – SoBS VB č. IZ-12-2000296/VB/16 Všestary, ŘSD, R35, SO 407, SO 408, SO 409 přel.
ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 zastoupená firmou MONTPROJEKT, a.s., IČ 2849032 žádá o uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – nadzemního vedení VN 35kV na ocelových
stožárech na parcelách p.č. 313/40, 235/21, 259/4 a 226/16 v k.ú. Bříza u Všestar.
SoBS VB je ve znění vzoru smlouvy projednané a schválené s ČEZ Distribuce.
Příloha: 11-01 SoBS VB_Všestary_IZ-12-2000296-16
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 70/2020: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IZ-12-2000296/VB/16 Všestary, ŘSD, R35, SO 407, SO 408, SO 409 přel. se společností
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, která je zastoupena společností MONTPROJEKT, a.s., IČ 2849032, a jejíž
součástí je znění budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti.
Hlasování o usnesení č. 70/2020: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

2. ČEZ Distribuce – Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-2000300/VB/1- Bříza,
ŘSD, D11,SO 411 přeložka VN 2372
ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 zastoupená společností MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, 500 03 Hradec
Králové, IČ 25968807, žádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na vrchní vedení
VN v délce 13 bm.
SoVB je ve znění dle schváleného vzoru. Úhrada za zřízení VB je stanovena ve výši 3.000,- Kč bez DPH
(2.000,- Kč za VB a 1.000,- Kč za zřízení ochranného pásma).
Příloha: 11-02 SoVB_Obec Všestary_IZ-12-2000300
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 71/2020: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-122000300/VB/1 Bříza, ŘSD, D11,SO 411 přeložka VN 2372 se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035
(zastoupena společností MATEX HK s.r.o., IČ 25968807).
Hlasování o usnesení č. 71/2020: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
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12. Informace z rady obce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 28. 5. 2020
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
RO schválila
• rozpis rozpočtu po přijetí rozpočtového opatření č.1/2020 v členění, který byl podkladem k přijetí
rozpočtového opatření.
•

•

nabídku fy KÁLES CZ s.r.o na zabudování retenční nádrže pro zadržování vody na zavlažování parku
Všestarka, napojení potrubí z pramene Všestarky a přepadu do dešťové kanalizace + provedení
úpravy odvodnění dešťových vod z přilehlé komunikace a parkoviště s filtrací jemných částic
v celkové výši 99.900 Kč.
uzavření smlouvy na licenci a instalaci knihovního programu Tritius v obecní knihovně Všestary za
12.100 Kč + 1850 Kč roční obnovovací poplatek (náhrada za končící systém Claudius).

Další body jsou obsaženy v programu jednání zastupitelstva

13. Žádosti o dotace a dary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 28. 5. 2020
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
a) Všestarské spolky
• TJ Sokol Všestary z.s. žádá o celkovou částku 9.740,- Kč, jako příspěvek na nákup sportovních potřeb
– bloky na cvičení jógy a výstroj pro brankáře florbalu,
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 72/2020: ZO schvaluje následující příspěvky z programu „Všestarské spolky“:
• TJ Sokol Všestary z.s. celkovou částku 9.740,- Kč, jako příspěvek na nákup sportovních potřeb –
bloky na cvičení jógy a výstroj pro brankáře florbalu,
Hlasování o usnesení č. 72/2020: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/nebylo schváleno.
b) Ostatní žádosti
Žádost Linka bezpečí, z.s.
Linka bezpečí, z.s. pomáhá dětem a mladým lidem, kteří pomoc odborníků potřebují, a to anonymně,
zdarma a nonstop. Krizovou linku podporuje 1194 odpovědných měst, městysů a obcí. Žádají o příspěvek ve
výši 7.500,- Kč na provoz. Z našeho okolí přispívají Dolní Přím, Sovětice nebo Milovice u Hořic. Stejnou
žádost jsme v předchozích letech nepodpořili. Mimo jiné bylo řečeno, že se jedná o zájmové sdružení, které
dostává příspěvek od státu.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 73/2020: ZO neschvaluje poskytnutí příspěvku na provoz v roce 2020 spolku Linka
bezpečí, z.s.
Hlasování o usnesení č. 73/2020: pro 13 , proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/nebylo schváleno.
Spolek přátel dětí dětského domova rodinného typu v Nechanicích.
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovoluji si Vás oslovit a poprosit o sponzorský finanční dar pro děti v Dětském domově Nechanice. Obzvlášť
v této náročné době, kdy děti nesmí opustit budovu dětského domova a jsou v budově od rána do večera,
bychom uvítali, kdybychom dětem mohli koupit něco navíc a dopřát jim, aby tuto dobu přečkali ve zdraví.
S pozdravem a díky Mgr. Jana Staňková, předsedkyně Spolku přátel dětí DD Nechanice
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V loňském roce o příspěvek nežádali a v letech 2017, 2018 jsme poskytli dar vždy ve výši 6.000,- Kč, pro
potřeby doučování dětí.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 74/2020: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím daru ve výši 6.000,- Kč Spolku
přátel dětí dětského domova rodinného typu v Nechanicích, IČ: 68212551.
Hlasování o usnesení č. 74/2020: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo / nebylo schváleno.

14. Úhrada faktur
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 28. 5. 2020
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 75/2020: ZO bere na vědomí úhradu faktur:
• Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947996, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové – právo provést stavbu (kanalizační přípojky Rosnice u Všestar), částka:
81.857,- Kč,
• Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947996, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové – právo provést stavbu (kanalizační řad Rozběřice), částka: 1,089.605,Kč,
• Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947996, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové – právo provést stavbu (kanalizační přípojky Rozběřice), částka:
112.772,- Kč,
• Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947996, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové – právo provést stavbu (kanalizační řad Rosnice), částka: 571.120,- Kč,
• HIGHWAY DESIGN, s. r. o., IČ: 27513351, Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové – dokumentace
pro provedení stavby – úprava dle SFDI „Všestary – chodníky, Rozběřice – I. etapa“, částka:
16.940,- Kč,
• INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02
Předměřice nad Labem – dopr. zrcadlo, značky, částka: 14.193,- 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“ 4/2020, částka: 29.645,- Kč,
• PDV Stavby s.r.o, IČ: 037 17 721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých
částí kanalizačních přípojek, duben 2020, částka: 950.514,80 Kč,
• Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 28827261, Fráni Šrámka
1139/2, 500 02 Hradec Králové – odměna za právní služby (04/2020), částka: 5.293,75 Kč.
• Ing.arch.Robert Chládek, IČ: 16280733, Příčná 74/14, 500 11 Hradec Králové – Územní studie
Všestary – lokalita V-Z15, částka: 24.200,- Kč,
• KÁLES CZ s.r.o., IČ: 27478629, Nádražní 219, 533 61 Choltice – oprava propustku, částka: 8.470,Kč,
• Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947996, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové – přeložka vodovodního řadu “Za sušárnou Rosnice u Všestar“, částka:
6.655,- Kč,

•
•
•

KVIS Pardubice a.s., IČ: 46506934, Rosice 151, 533 53 Pardubice – provedené práce na
akci „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“ 04/2020, částka: 18,394.570,66 Kč,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 –
TDI a BOZP kanalizace část 100-Všestary 04/2020, 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 04/2020, částka: 8.712,- 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 210-Rozběřice 04/2020, 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 04/2020, 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 04/2020, 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 04/2020, částka: 22.082,50 Kč,

•

KVIS Pardubice a.s., IČ: 46506934, Rosice 151, 533 53 Pardubice – provedené práce na akci
„Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“ dod. č.4, částka: 709.233,- Kč,
• KVIS Pardubice a.s., IČ: 46506934, Rosice 151, 533 53 Pardubice – provedené práce na akci
„Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“ dod. č.5, ZL. č.4, částka: 224.340,87 Kč,
• KVIS Pardubice a.s., IČ: 46506934, Rosice 151, 533 53 Pardubice – provedené práce na akci
„Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“ dod. č.5, ZL. č.5, částka: 316.874,60 Kč,
• KAS – OKNA, s.r.o., IČ: 28389875, třída Krále Jiřího 301, 281 01 Velim – výměna oken v ZŠ
Všestary, částka: 114.741,88 Kč,
• AQUA SERVIS, a.s., IČ: 60914076, Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou –
monitoring dešťové kanalizace Všestary, částka: 7.531,04 Kč,
• AQUA SERVIS, a.s., IČ: 60914076, Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – čištění
dešťové kanalizace Všestary, částka: 17.501,- Kč,
• KÁLES CZ s.r.o., IČ: 27478629, Nádražní 219, 533 61 Choltice – retenční nádrž „Všestarka“,
částka: 120.879,- Kč,
• INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02
Předměřice nad Labem – dopr. zrcadlo u hřbitova Všestary, částka: 11.737,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 75/2020: pro 13 proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

15. Závěr
jednání ukončeno v 21:05 hodin

Zapsala: Andrea Netušilová

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

Ověřovatelé:

Martin Hájek

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

Leoš Válek

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

Starosta obce: Ing. Michal Derner, MBA

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

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

