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Zasedání zastupitelstva dne 10. 9. 2020
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary
Přítomni: Bělohoubek David, Čapková Dohnalová Marika DiS., Ing. Derner Michal MBA, Ing. Fof Vladimír,
Hájek Martin, MUDr. Kovalský Michal, Novák Jiří, Novák Stanislav, Rezková Ladislava, Ing. Šandera Pavel,
Válek Leoš, JUDr. Zlatohlávková Zuzana.
Omluveni: Došel Jaroslav, Kocián Tomáš, Mgr. Zlatohlávková Zuzana.
Osadní výbory: Ing. Černý Pavel, Pešek Miroslav ml.,
Zahájeno: 18:00 hod.

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
Řízením zasedání byl pověřen místostarosta Ing. Vladimír Fof.
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 2. 9. 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, Rezková Ladislava,
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 92/2020: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 10. 9. 2020 návrhovou
komisi ve složení Ing. Šandera Pavel, Rezková Ladislava
Hlasování o usnesení č. 92/2020: 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. 93/2020: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 10. 9. 2020 jako
ověřovatele zápisu MUDr. Kovalský Michal, Bělohoubek David
Hlasování o usnesení č. 93/2020: pro 9, proti 0, zdržel se 2 – bylo / nebylo schváleno.
Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 25. 6. 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.
ZŠ a MŠ Všestary
• Informace k zahájení školního roku
• Pronájem tělocvičny
• Školní jídelna
• Rekuperace
5.
ČOV a kanalizace
• Informace o průběhu stavby
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• Soukromé části kanalizačních přípojek
• Dodatečné stoky Všestary (směr Světí) a Rosnice (4RD)
• Změnový list č.12, dodatek č. 7 ke SOD
Informace o přípravě a průběhu dalších akcí
• Vestavba bytů čp.35
• Chodníky Rozběřice
VAK – vložení vodovodů Rosnice (4RD) a Rozběřice (Hejcmanka)
Územní plánování a územní studie
Pozemky, věcná břemena
Informace z rady obce
Žádosti o dotace a dary
Úhrada faktur
D35 – odpočívka
Zpráva výboru pro společenský život
Závěr

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 94/2020: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 10. 9. 2020
Hlasování o usnesení č. 94/2020: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

3. Připomínky občanů
Marika Čapková – cesta k Čermákovým – dotázala se, jestli se tam bude ještě dodělávat nějaká cesta, není
to tam spojené do roviny a není to dodělané.
Paní Rezková – v Rozběřicích směrem na Neděliště vypadává rozhlas, ve Bříze a v Rosnicích také.
David Bělohoubek – jestli je možné udělat něco s tím, aby ve Bříze nejezdila velká auta. Před
Otčenáškovýma se má do asfaltu vyřezávat zátku, která má být výš.
Ing. Fof – toto přesně neví.
D. Bělohoubek – prostřední spára směrem na Chaloupky bude zapotřebí zalít, protože se tam drží voda.
Ing. Derner – obvykle dělá Správa silnic druhý pruh v souběhu se stavbou a pak spára nevzniká. Pokud
Správa silnic dělala druhý pruh dodatečně, bude spáru zalívat.
JUDr. Zlatohlávková – na úřední desce v rámci komplexních pozemkových úprav jsou možné konzultace
15.9.2020, jestli to lidé vůbec vědí. Má za to, že místním se doručuje pouze vyhláškou. Bylo by dobré to
vyhlásit rozhlasem.
V 18:22 hodin se dostavil pan Novák Jiří.

4. ZŠ a MŠ Všestary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10. 9. 2020
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

a) Informace k zahájení školního roku
Škola dostala do datové schránky informace a manuály z MŠMT k provozu školy v novém školním roce.
Příloha: 4.a priloha_813225887_2_Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd (1).pdf
Po podrobném prostudování manuálu zjistili, že některé body manuálu bude obtížné realizovat. Kromě věcí
k organizaci vlastní výuky a pohybu po škole, které jsou plně v kompetenci školy, jsou hlavní problémy tyto:
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- přijmout další uklízečku, zajistit úklid a dezinfekci vícekrát za provozu, … (finanční prostředky by se
škola pokusila převést z jiné části rozpočtu)
Úklid je nyní prováděn 1x denně
Příloha: 4.a Provoz školy 2020-2021.pdf

b) Pronájem tělocvičny
Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím
procesem, jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito
subjekty s žáky a zaměstnanci školy. Při střídání provozů je třeba zajistit řádné provětrání, úklid a
desinfekci všech užívaných prostor.
S ohledem na momentální situaci a prognózu v podzimních a zimních měsících bude lepší minimalizovat
rizika zavlečení nákazy do školy, i s ohledem na to, že primární poslání školy je poskytnutí vzdělávání a
teprve pak doplňková činnost.
- tělocvična – pronájem spolkům, po každé skupině vše dezinfikovat, sepisovat jména zúčastněných,
… (škola se přiklání k řešení nepronajímat prostory cizím subjektům do konce letošního roku - 2020)
Michal Kovalský – na jednu stranu toto chápe, na druhou stranu nikoli. Zajímalo by ho, jestli by alespoň
florbalové družstvo nemohlo trénovat. Děti tam jsou stejně v průběhu dne při tělocviku a např. rodiče by se
mohli podílet např. i finančně. Žádné nařízení tomuto šíření nedokáže zabránit. Nedokáže identifikovat kolik
tam je domácích a kolik cizích. Rodiče by samozřejmě děti do haly nedoprovázeli.
Novák Stanislav – přiklání se také k tomu, aby florbalový klub byl ponechán v tělocvičně . Souhlasí
s názorem MUDr. Kovalského.
Ing. Derner – řekneme dětem, které nejsou z naší školy, že tam nesmí?
MUDr. Kovalský – byl by rád, aby ty děti měly kam chodit, vždy tu byl Sokol a něco podobného.
Paní Rezková – ví, že paní ředitelka chce dělat zájmové činnosti s dětmi i v tělocvičně v průběhu odpoledne.
Ing. Šandera – je na zvážení, jestli by třeba nestálo za to kontaktovat hygienu a dotázat se, jestli by stačila
dezinfekce u vchodu, když tam bude chodit skupina dětí ze školy + 3 děti z jiné školy a 2 trenéři.
Ing. Derner – nebude od věci, kdyby se nechal podepsat rodičům papír, kde by bylo uvedeno, za jakých
podmínek by byl florbal umožněn a že o riziku vědí.

c) Školní jídelna
Pro snížení rizika shromažďování většího počtu žáků je nutné prodloužit dobu výdejů obědů. Proto
škola nevydává obědy cizím strávníkům přímo, ale pouze přes rozvoz obědů pracovníkem obce. Platby
jsou prováděny pouze bezhotovostně.
Pro omezení času, které kuchařky tráví mytím jídlonosičů a v neposlední řadě i z hygienických důvodů a
z důvodu nebezpečí kontaminace potravin škola navrhuje vydávání obědů do jednorázových nádob
místo jídlonosičů.
- školní jídelna – cena obědů a hlavně distribuce cizím strávníkům, mytí jídlonosičů, špatný stav a
nedostatek jídlonosičů, … (škola se přiklání k jednorázovým nádobám)
K uvedeným věcem rada obce přijala tato následující usnesení:
Návrh usnesení rady obce č. R70/2020:
Rada obce schvaluje přesunutí peněz z rezervního fondu školy, pro přijetí další uklízečky.
Hlasování o usnesení č. R70/2020: pro …5…, proti …0…, zdržel se …0… – bylo schváleno
Návrh usnesení rady obce č. R71/2020:
Rada obce schvaluje, po zvážení doporučení z manuálu MŠMT a zhodnocení možnosti jejich plnění, nepronajímat
tělocvičnu cizím osobám v prvním pololetí školního roku 2020/2021 z důvodu nepříznivé epidemiologické situace.
Hlasování o usnesení č. R71/2020: pro …5…, proti …0…, zdržel se …0… – bylo schváleno
Návrh usnesení rady obce č. R72/2020:
Rada obce schvaluje, po zhodnocení předepsaných hygienických podmínek pro vydávání obědů cizím strávníkům,
vydávání obědů v jednorázových obalech.
Hlasování o usnesení č. R72/2020: pro …5…, proti …0…, zdržel se …0… – bylo schváleno

Zastupitelstvo Všestary 10.09.2020.doc.doc

Stránka 4 z 16

V 18:45 hodin jednání opustil Ing. Derner.
JUDr. Zlatohlávková – jídlonosičů bylo málo a nejprve se jezdilo pro prázdné jídlonosiče a teprve poté se
rozvážely obědy. Navrhla dokoupit jídlonosiče, aby byly na výměnu.
p. Bělohoubek – jestli by nestálo za to zainvestovat do myčky na nádobí.
S. Novák – jestli by nestálo za zvážení otevřít výdejní okénko, aby si mohli lidé chodit pro obědy.
Ing. Šandera – nemá ponětí o tom, kolik to bude stát a zajímalo by ho to. Rozpočet je našponovaný a bude
zapotřebí zvážit, kolik co bude stát.
D. Bělohoubek – zatavovačka je cca 25 tis. Kč a to nemáme kalkulaci na obaly. Zvýší se samozřejmě náklady
na odpad, jelikož bude mnohem více plastového odpadu.
MUDr. Kovalský – paní ředitelka by měla udělat kalkulaci.

d) Rekuperace
V zateplených budovách se utěsněním zdiva a oken omezuje objem přirozeného větrání. V místnostech, kde
se vyskytují větší počty osob dochází k nadměrnými nárůstům koncentrace CO2, případně další škodlivých
látek. Ve školách to má dlouhodobě neblahý dopad na žáky a vyučující.
V učebně 6.třídy (první patro) bylo dne 11.2.2019 provedeno měření kvality vnitřního prostředí, ze kterého
je zřejmé překročení maximálních hodnot koncentrace CO2 (1 500 ppm) od 8:09 hod v podstatě během
celé doby vyučování (měření ukončeno ve 12:30).
VÝBĚROVÁ KOMISE ŘÍDICÍHO ORGÁNU OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020 na
svém 60. jednání dne 14.7.2020 zařadila projekt „Vzduchotechnika v budově druhého stupně ZŠ Všestary
čp. 57“ mezi podpořené dotací.
Celkové výdaje projektu
3.384.431 Kč
celkové způsobilé výdaje
3.384.431 Kč
nezpůsobilé
0 Kč
Dotace 70%
vlastní podíl 30%

2.369.101,70 Kč
1.015.329,30 Kč

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011886
Příloha: 4.d Rekuperace_Zápis_60.VK_příloha.pdf
Žádost o dotaci byla podána na základě následujícího usnesení:
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 145/2019: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí na
realizaci nuceného větrání s rekuperací v rozsahu pro všechny kmenové třídy v budově druhého stupně ZŠ Všestary čp.
57.
Hlasování o usnesení č. 145/2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

S. Novák – dotázal se, pokud by se to schválilo a neprovedlo by se to během 5 let, jestli obec bude platit
nějaké penále.
Ing. Šandera – když už jsme o dotaci požádali a dostali jsme ji, tak bychom byli proti sobě ji nevyužít. V
období 5 let bychom to mohli zrealizovat a pokud nám někdo dal 70% , tak by se to mělo udělat, je tam
spousta věcí kolem, tak by to byly jinak vyhozené peníze.
JUDr. Zlatohlávková – toto spadá do kompetence rady.
Ing. Šandera – neví jestli je něco proti něčemu, když to schválí zastupitelstvo.
JUDr. Zlatohlávková – bude zapotřebí zjistit, jestli realizace může být na etapy nebo jestli se to musí spustit
najednou.
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Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 95/2020: Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace ve výši 2.369.101,70 Kč z
Operačního programu Životní prostředí na realizaci nuceného větrání s rekuperací na projekt
„Vzduchotechnika v budově druhého stupně ZŠ Všestary čp. 57“, registrační číslo projektu:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011886.
Hlasování o usnesení č. 95/2020: pro 11 , proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

5. ČOV a kanalizace
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10. 9. 2020
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

a) Informace o průběhu stavby
❖ financování
Přehled fakturace dodavatele stavby
období
2019 celkem
1/2020
2/2020
3/2020
04/2020
04/2020 D3
04/2020 D4
04/2020 D5
04/2020 D5
05/2020
06/2020 D6
06/2020 D6
06/2020
06/2020 D6
06/2020 D6
07/2020
07/2020 D6
08/2020 D6
08/2020 D6
08/2020 D6
2020 celkem

fakturace
mezisoučet
fa 3351190455 Kvis 01_2020
fa 3351190477 Kvis 02_2020
fa 3351190512 KVIS 03_2020
fa 3351200040 KVIS 04_2020
fa 3351200041 Kvis 04_2020_D3 (ZL2)
fa 3351200042 Kvis 04_2020_D4 (ZL3)
fa 3351200043 Kvis 04_2020_D5 (ZL4)
fa 3351200044 Kvis 04_2020_D5 (ZL5)
fa 3351200091 Kvis 05_2020
fa 3351200127 Kvis 06_2020_D6 (ZL8)
fa 3351200128 Kvis 06_2020_D6 (ZL9)
fa 3351200143 KVIS 06_2020
fa 3351200144 Kvis 06_2020_D6 (ZL7)
fa 3351200145 Kvis 06_2020_D6 (ZL6)
fa 3351200184 Kvis 07_2020
fa 3351200185 Kvis 07_2020_D6 (ZL10)
fa 3351200196 Kvis 08_2020_D6(ZL9)
fa 3351200197 Kvis 08_2020_D6(ZL7)
fa 3351200198 Kvis 08_2020_D6(ZL6)
mezisoučet
od počátku
zbývá

čerpání úvěru
uhrazeno 8 splátek jistiny za 01 – 08/2020
dotace od SFŽP
přijaté
zůstatek k čerpání

celkem
56 062 384,25
2 285 428,03
10 192 495,46
19 445 663,66
18 394 570,66
496 039,44
709 233,00
224 340,87
316 874,60
10 871 847,06
1 284 949,86
2 590 032,37
11 376 273,46
882 255,00
459 329,20
11 769 554,62
224 878,00
1 508 177,12
432 032,50
894 621,01
94 358 595,92
150 420 980,17
43 692 819,62

57.971.118,13 Kč
3.612.000 Kč

115.296.999,49
37.928.693,92 za fakturace do 01/2020
77.368.305,57 Kč
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JUDr. Zlatohlávková – dotázala se, jestli už přišla nějaká část peněz či nikoli.
Ing. Fof – podklady byly odeslány, není tam prý žádná chyba, ale peníze zatím nemáme.
❖ Průběh (stav k 1.9.2020)
• 100 Všestary
probíhá montáž poslední stoky podél Melounky (ke Všestarce) a dopojení stoky B (v Melounce)
povrchy v silnici SuS (Správa silnic KHK) dokončeny
• 104 ČOV Všestary
stavební objekty dokončeny, dokončena kompletace technologie, komunikace dokončeny, probíhá montáž
oplocení, začaly provozní zkoušky
• 210 Rozběřice
veřejné částí přípojek dokončeny
bude pokračovat zapravení rýhy a oprava stavbou zasaženého jízdního pruhu
od čerpací stanice po čp. 79 (úsek bez chodníku) je snaha dokončit asfalt v celé šíři komunikace (souběh se
SuS)
Ing. Šandera – jedná se se správou silnic, pocit měl takový, že se k tomu stavěli čelem, nedovedou si
představit, jak by se to dělalo na půlku. Snaží se o to, aby to dopadlo a ten pruh byl hotový. Budeme
chytřejší s koncem září. Nějaká naděje se objevila, jestli opravdu budou obruby do 30.9., aby oni měli šanci
sehnat asfaltéra na balenou.
JUDr. Zlatohlávková – oblouk cesty je i na pravou stranu.
• 220 Lípa
stoky, veřejná část přípojek a výtlaky dokončeny
asfalty v silnici SuS dokončeny
• 310 Rosnice
oprava povrchů SuS dokončena
stoky a veřejná část přípojek dokončena
úklid na stoce A1 (u sušárny)
• 320 Bříza
stoky a veřejné části přípojek dokončeny
asfalt v komunikaci kolem hřiště dokončen, opravena komunikace u HZ
probíhá připojení čerpací šachty na el. proud
silnice v obci uzavřena do 25.9.2020, probíhá úprava povrchů v silnici přes obec a asfaltování
Ing. Šandera – konec září, začátek října by mohly být komplexní zkoušky hotové, potom by měl začít
zkušební provoz a přepojení části přípojek do zkušebního provozu.

b) Soukromé části kanalizačních přípojek
přípojky jsou / budou provedeny k místu napojení
definitivní přepojení do nové splaškové kanalizace bude prováděno zřejmě od půlky září
před přepojením bude nutné prokázat dokladem vyvezení žumpy, septiku, domovní ČOV (nelze
jednorázově vyčerpat do kanalizace - ČOV bude uváděna do provozu postupně)
•

probíhají přípojky ve Všestarech, Rosnicích a Rozběřicích
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dodatečné přípojky (od r. 2016 a dále nejsou zahrnuty do projektu ČOV a kanalizace Všestary a
místní části) celkem ve Všestarech, Rosnicích a Rozběřicích cca 70 přípojek a nejsou zahrnuty v ceně
díla ani smluveny. Provedeny byly pouze veřejné části z důvodu nutnosti vyústit mimo komunikaci.

Upozornění občanům: Soukromá část přípojky hrazená obcí končí v místě napojení vyústění kanalizace
z objektu. Pokud je nutné přepojení kanalizace uvnitř domu (ve sklepě …), instalační či stavební práce s tím
spojené nejsou hrazeny obcí.
MUDr. Kovalský – jak dlouho to musí být vyvežené před samotným připojením.
Ing. Fof – toto zjistí, pokud by tam přišly mrtvé bakterie, tak by to bylo špatné.

c) Dodatečné stoky Všestary (směr Světí) a Rosnice (4RD)
Stavbu provádí AVJ-STAVBY s.r.o Svitavy termín dokončení je do 30.11.2020. Oprava komunikace v SuS byla
provedena. V části Rosnice (4RD) se vyskytl problém se sítěmi. Kabel Českých Radiokomunikací, nebyl
v projektu zakreslen. K přetržení nedošlo, a povedlo se umístit i šachtu. Jenom došlo ke zdržení prací.

d) Změnový list č.12, dodatek č. 7 ke SOD
Zhotovitel stavby předložil návrh dodatku č. 7 se změnovým listem č. 12: Rosnice stoka A1 – změna
technického řešení.
1 533 872,59 Dodatek č. 7
ZL12

3 117 514,68 Vícepráce - Rosnice stoka A1 – změna technického řešení
-1 583 642,09 Méněpráce - Rosnice stoka A1 – změna technického řešení

Technické řešení a odůvodnění změny bylo projednáno na kontrolních dnech, schváleno projektantem,
jednotkové ceny a výměry odsouhlaseny TDI a změnový list projednán na SFŽP. Zastupitelé byli o přípravě
změnového listu mimo jiné informováni v červnu na zasedání zastupitelstva v Rosnicích od Ing. Jana
Dománě - TDI.
Dodatek č. 7 nemá vliv na lhůty realizace stavby. Celková cena za dílo se dodatkem č. 7 zvyšuje o
1.533.872,59 Kč na částku 195.647.672,38 Kč bez DPH.
Celkový objem změny závazku v dodatku č.7 (vícepráce 3.117.514,68 Kč; méněpráce 1.583.642,09 Kč) činí
4.701.156,77 Kč.
Přílohy: 5.d Rosnice (za sušárnou) - C.3 situace VODA+KANÁL VER4
5.d SOD_COV a kanalizace Vsestary-Dodatek č.7
5.d Z-2020-014 - Všestary - Rosnice - A1
5.d ZL12_Kryci_list_VZOR
Ing. Šandera – měli bychom být v limitu co se týká víceprací.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 96/2020: ZO schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na stavbu ČOV a
kanalizace Všestary a místní části, kterým se zvyšuje cena díla o 1.533.872,59 Kč na částku 195.647.672,38
Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku.
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Hlasování o usnesení č. 96/2020: pro 10 , proti 0 , zdržel se 1 – bylo / nebylo schváleno.

6. Informace o průběhu a přípravě dalších akcí
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10. 9. 2020
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

a) Vestavba bytů čp.35
Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci v programu MF VPS-223-2-2020 Podpora výstavby, obnovy a
provozování komunální infrastruktury (žádost podána 13.3.2020).
Dne 10.6.2020 bylo do DS doručeno Sdělení o poskytnutí dotace s výsledkem Žádosti se vyhovuje v plném
rozsahu. Na stránkách MF ČR byla zveřejněna tabulka s podpořenými projekty v rámci výzvy č. 7
podprogramu 298D2230 (nájemní bydlení) – obec Všestary je z 57 podpořených na 20. místě se 78 body
(Max.= 86,6; min = 59,9 bodu).
Akce s celkovou výší nákladů 2.115.371 Kč bude v rámci výzvy ministerstva financí „VPS-223-2-2020
Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury“ podpořena dotací ve výši 1.903.833 Kč.
Vlastní podíl obce činí 211.538 Kč.
Ve věci dotace na půdní vestavbu bytů do čp. 35 se pro vydání RoPD (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
požaduje, aby stanovení výše nájemného byl schváleno zastupitelstvem. V žádosti o dotaci u tohoto
dokumentu postačoval popis stanovení výše nájemného bez schvalování zastupitelstvem, které znělo:
Nájem bude určen dle Nařízení vlády č. 453/2013 Sb. o stanovení podrobností a postupu pro zjištění
srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, dle §3
• odst. 1 a), tedy pořízení posudku znalce o výši obvyklého nájemného, která je pro konkrétní byt
považována za srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě, nebo
• odst. 1 b), tedy na základě prokazatelného doložení výše nejméně 3 srovnatelných nájemných.
Aby měli všichni budoucí nájemníci rovné příležitosti vzhledem k výši nájemného a byla zachována
podmínka výše nájemného v místě a čase obvyklého, bude se výše nájemného odvíjet od aktuálních
podmínek trhu. Proto v tento moment zatím není stanovena pevná přesná částka výše nájmu.
Stanovení výše nájemného je ke schválení předloženo zastupitelstvu obce.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 97/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje způsob určení nájemného v obecních bytech.
Nájem bude určen dle Nařízení vlády č. 453/2013 Sb. o stanovení podrobností a postupu pro zjištění
srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, dle §3
• odst. 1 a), tedy pořízení posudku znalce o výši obvyklého nájemného, která je pro konkrétní byt
považována za srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě, nebo
• odst. 1 b), tedy na základě prokazatelného doložení výše nejméně 3 srovnatelných nájemných.
Aby měli všichni budoucí nájemníci rovné příležitosti vzhledem k výši nájemného a byla zachována
podmínka výše nájemného v místě a čase obvyklého, bude se výše nájemného odvíjet od aktuálních
podmínek trhu.
Hlasování o usnesení č. 97/2020: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

b) Chodníky Rozběřice
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Zhotovitel Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. avizoval problémy se síťaři (včas chyběla vyjádření a zaměření). Když
konečně začal práci, tak se zjistilo, že jim chyběla smlouva o zvláštním užívání komunikace se Správou silnic
KHK. Nyní vše již probíhá tak, jak má.
Milník pro položení obrub je stanoven k 30.9.2020 (dle podmínek výběrového řízení) a jako nejzazší pro
možnost dokončení oprav komunikací ještě v roce 2020 po stavbě kanalizace.
Autorský dozor provádí firma Higway Design, s.r.o..
Stavebním dozorem je Ivo Táborský.

7. VAK – vložení vodovodů Rosnice (4RD) a Rozběřice (Hejcmanka)
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10. 9. 2020
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Dne 25.6.2020 byl na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. vysloven
souhlas s usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti včetně rozhodnutí o možnosti započtení
peněžité pohledávky na splacení emisního kursu a rozhodnutí o schválení smluv o započtení pohledávek
akcionářů za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu.
Obec Všestary vkládá vodovod Rosnice u Všestar, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Jiřího Vyhnálka,
č. 5322/65e/2020, ze dne 21.03.2020, na částku 274.000,- Kč a prodloužení vodovodu Rozběřice –
Hejcmanka, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Jiřího Vyhnálka, č. 5322/65f/2020, ze dne 21.03.2020
na částku 1,352.000,- Kč.
Jde v podstatě o poslední krok k převodu vodovodů na VaK.
Příloha: 7. VaK-smlouva o upsání akcií.pdf
7. VaK-prohlášení.pdf
7. VaK-zápis o vnesení vkladu.pdf
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 98/2020: ZO schvaluje vložení vodovodu Rosnice u Všestar, oceněný znaleckým
posudkem znalce Ing. Jiřího Vyhnálka, č. 5322/65e/2020, ze dne 21.03.2020, na částku 274.000,- Kč a
prodloužení vodovodu Rozběřice – Hejcmanka, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Jiřího Vyhnálka, č.
5322/65f/2020, ze dne 21.03.2020 na částku 1,352.000,- Kč, do společnosti Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s., IČ: 48172898.
Hlasování o usnesení č. 98/2020: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
JUDr. Zlatohlávková – jak je to s dostavbou vodovodu ve Bříze
Ing. Fof – v tuto chvíli nebylo předáno staveniště. Nemáme zatím podepsanou smlouvu.

Přestávka 20:11 hod. – 20:20 hodin.

8. Územní plánování a územní studie
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10. 9. 2020
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

a) Změna č. 2. ÚP Všestary
Veřejné projednání návrhu změny proběhlo dne 9.6.2020 na MMHK. Nikdo k návrhu nevznesl připomínky či
námitky.
Příloha: 8.a Z2_UP_Vsestary.pdf
8.a Z2 ÚP Všestary, předkládací zpráva k vydání.doc
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 99/2020:
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Zastupitelstvo Obce Všestary po projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu Všestary, předloženého
odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové
I.

Ověřuje
soulad Změny č.2 Územního plánu Všestary s „Politikou územního rozvoje České republiky“ (resp. s
Politikou územního rozvoje České republiky v aktuálním znění) a s územně plánovací dokumentací
vydanou Královéhradeckým krajem, dle Odůvodnění Změny č.2 Územního plánu Všestary,
- zastupitelstvo obce Všestary neshledalo žádný rozpor.

II.

Schvaluje
vyhodnocení výsledků projednání Změny č.2 Územního plánu Všestary, zpracované pořizovatelem
v souladu s § 53 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) - dle Odůvodnění Změny č.2 Územního plánu Všestary.

III.

R o z h o d u j e o v y d á n í Změny č.2 Územního plánu Všestary
formou opatření obecné povahy, podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 54 odst. 2
– 3 a § 55 stavebního zákona a dále § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád).

Změna č.2 Územního plánu Všestary nabývá účinnosti dnem doručení této změny a Úplného znění
Územního plánu Všestary po změně č.2 veřejnou vyhláškou na úřední desce obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 99/2020: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
b) Změna územní studie VZ-7 a VZ-8
Na základě jednání mezi vlastníky dotčených pozemků a zpracovatelem stávající územní studie (Ing. arch. et
Ing. Pavel Doležal), vyvstal požadavek na změnu územní studie VZ-7 a VZ- 8 v místní části Všestary (plocha
nad školkou). Prvotní návrh je zaslán k seznámení.
Příloha: 8.b VZ7-8 2020-08-05_ZMĚNA ÚS ZADÁNÍ.pdf
8.b VZ7-8 ZADÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍ STUDIE_2020-08-05.pdf
Ing. Fof – přednesl na grafice změny územní studie. Bylo údajně domluveno s vícero majiteli, že si přejí
ponechat zeleň a nepřejí si tolik rodinných domů.
Ing. Šandera – mělo by se hlídat, aby nedošlo ke změně dopravní obsluhy.
JUDr. Zlatohlávková – není důvod, proč bychom vlastníkům nevyšli vstříc. V původní studii byla zeleň a
v nové studii to již není. Dotázala se, jestli někdo jednal s ostatními vlastníky.
Ing. Fof – s vlastníky za obec nikdo nejednal, ale zjistí podrobnosti.

9. Pozemky, věcná břemena
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10. 9. 2020
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
ČEZ Distribuce – SoVB č. IP-12-2011465/VB/2 Bříza, p.č. 90/3, přípojka knn
ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 zastoupená společností SIGNALBAU, a.s., IČ 25840819 žádá o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti – na uložení zemního kabelového vedení NN na p.č. 274
v k.ú. Bříza u Všestar.
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: 9.a VB Smlouva o VB Obec Všestary.doc
9.a VB 787400 GP 00183_potvrz.pdf
9.a VB Výkaz parcel Bříza IP-12-2011465.pdf
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Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 100/2020: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IP-122011465/VB/2 Bříza, p.č.90/3, přípojka knn se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, která je
zastoupena společností SIGNALBAU, a.s., IČ 25840819.
Hlasování o usnesení č. 100/2020: pro 11 proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

10. Informace z rady obce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10. 9. 2020
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
RO schválila:
• uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. DS2020/04609 na
stavbu „Nové kanalizační stoky Rosnice (pro 4 RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky“ ve výši
2.000.000 Kč
• uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 kV (NN) číslo 20_SOP_01 (nová čerpací stanice pod sušárnou v Rosnicích)
• opravu odvodňovacích žlabů v místní komunikaci u hasičské zbrojnice Chlum
• Rozpočtové opatření č. 3/2020
Změny v rozpočtu nastávají:
• na straně příjmů i výdajů společně:
➢ § 6402 Příjem vratky transferu od ZŠ a její odvod poskytovateli _ 35.020 Kč
• na straně příjmů
➢ pol. 1334 Podíl na odvodech za odnětí ze ZPF _ 10.887 Kč
➢ pol. 4116 Dotace na knihovnu – přechod na nový knihovnický systém TRITIUS _ 18.000 Kč
➢ pol. 4121 Společné pož. jednotky Střezetice + Čistěves _ 40.000 Kč
➢ pol. 4122 Dotace na „Kůrovce“ _ 147.490 Kč
➢ pol. 4122 Dotace POV (zastávka Rosnice + plyn. přípojka čp. 35) _ 290.000 Kč
➢ pol. 4122 Dotace KHK na Nové kanalizační stoky Všestary a Rosnice) _ 2.000.000 Kč
➢ § 1039 Těžba dřeva _ 24.000 Kč
➢ § 3277 Prodej zboží – pytle na odpad _ 200 Kč
➢ § 6310 Příjmy z úroků 1.000 Kč
Celkem navýšení příjmů o 2.566.597 Kč
• na straně výdajů
➢ § 3314 Knihovna – navýšení výdajů na TRITIUS o výši dotace _ 18.000 Kč
➢ § 3631 Veřejné osvětlení _ 150.000 Kč
➢ § 3725 Sběrný dvůr _ 126.087 Kč
➢ § 6399 Ostatní finanční operace
o pol. 5362 Platby daní SR – přeúčt. nadměr. odpočtu DPH (vratka od FÚ) _ -394.000 Kč.
▪ -110.000 Kč na VO
▪ -90.000 Kč na sběrný dvůr
▪ -194.000 Kč na § 6399 pol. 5365 (DPPO za obec)
o pol. 5365 DPPO zas obec _ 194.000 Kč
Celkem navýšení výdajů o 129.107 Kč
Zůstatek rozpočtových účtů (rezerva) se zvyšuje o 2.437.490 Kč a je po schválení rozpočtového opatření č.
3/2020 ve výši 4.053.717,28 Kč.
Příloha: 10 Rozpočtové opatření č. 3_2020.pdf

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
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Návrh usnesení č. 101/2020: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.3/2020.
Hlasování o usnesení č. 101/2020: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo/nebylo schváleno.
•
•
•
•
•

přijetí dotace pro obecní knihovnu ve výši 18.000 Kč na projekt „Zapojení knihovny Všestary do
systému Tritius REKS Knihovny města Hradce Králové“
nabídku společnosti BONEGO, s.r.o, Gočárova tř. 516/18, Hradec Králové, IČ: 25751867 na opravu
havarijního stavu střechy nad severní částí objektu bazénu Všestary za nabídkovou cenu 175.001,10
Kč vč. DPH
uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Nikolou Volfovou na pronájem bytu v čp. 35, kterým se
prodlužuje doba nájmu do 30.9.2020
firmu Higway Design, s.r.o., jako autorský dozor na akci „Všestary – Chodníky, lokalita Rozběřice – I.
etapa“ za nabídkovou cenu 29.000,- Kč + DPH
pořízení plexisklových dílů pro školní jídelnu (pro oddělení výdejového okna) od firmy Plexiplast
s.r.o. v celkové ceně 8.221,- Kč včetně DPH

Další body jsou obsaženy v programu jednání zastupitelstva
JUDr. Zlatohlávková – z jakého materiálu se dělala část střechy, kam zatékalo.
Ing. Fof – je to zvláštní materiál z jedné strany je vrstva, která odráží paprsky slunce.

11. Žádosti o dotace a dary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10. 9. 2020
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
a) Všestarské spolky
• TJ Sokol Všestary z.s. žádá o celkovou částku 10.276,- Kč, jako příspěvek (2276,-Kč) na nákup cen na
tenisový turnaj, který se konal 5.9.2020 a úhradu části startovného za florbalovou ligu amatéru
(8000,-Kč),
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 102/2020: ZO schvaluje následující příspěvky z programu „Všestarské spolky“:
• TJ Sokol Všestary z.s. celkovou částku 10.276,- Kč, jako příspěvek (2276,-Kč) na nákup cen na
tenisový turnaj, který se konal 5.9.2020 a úhradu části startovného za florbalovou ligu amatéru
(8000,-Kč),
Hlasování o usnesení č. 102/2020: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0– bylo/nebylo schváleno.

b) Ostatní žádosti
Oblastní charita Hradec Králové
Oblastní charita Hradec Králové poskytuje zdravotní a sociální služby lidem z Královéhradeckého kraje. Svou
žádost podkládají statistickými údaji za rok 2019. Poradny domácí hospicové péče využíval jeden občan ze
Všestar. Charitní pečovatelská služba pečovala o jednoho našeho občana. Odborné poradkyně Střediska
rané péče Sluníčko systematicky a pravidelně poskytují služby dvěma rodinám ze Všestar, pečující o děti
s postižením. Kromě těchto středisek, které spadají pod Oblastní charitu Hradec Králové, využívají občané
Všestar i služeb Intervenčního centra, Nízkoprahového denního centra v Domě Matky Terezy na Pouchově,
Charitní ošetřovatelské služby a Poradny pro lidi v tísni. Průměrně tyto služby využívá 7 klientů z našich
místních částí ročně. Příspěvek v minulosti činil 10.000,- Kč.
Navrhuji poskytnout dar ve stejné výši.
V 21:00 hodin opustil jednací místnost David Bělohoubek.
Příloha: 11.2 žádost - OCH HK.pdf
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Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 103/2020: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím daru Oblastní charitě Hradec
Králové, IČ: 45979855 ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 103/2020: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/nebylo schváleno.

12. Úhrada faktur
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10. 9. 2020
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 104/2020: ZO bere na vědomí úhradu faktur:
• CD SERVIS spol. s r. o., IČ: 62028189, Habrmanova 784, 503 46 Třebechovice p.O. – oprava
hlavního osvětlení nad bazénem, částka: 9.196,- Kč,
• Zámečnictví Michal Došel, IČ: 02626098, Mokrovousy 107, 503 15 Nechanice – výměna skel –
autob. zastávka, oprava sekaček, výložníky VO, částka: 22.131,- 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 (06/2020), částka: 29.645,- 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“ 6/2020, částka: 29.645,- Kč,
• Táborský Ivo, IČ: 61191230, Rybova 1892/3, 500 09 Hradec Králové – technický dozor investora
na stavbě „Realizace soukromých kanalizačních přípojek“6/2020, částka: 36.300,- 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.6, ZL. č.8, částka: 1,284.949,86 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.6, ZL. č.9, částka: 2,590.032,37 Kč,
• WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Poděbradská 982/16, 288 02 Nymburk – servis vlastní toaletní
kabiny (hřiště Bříza-letní kino), částka: 1.320,- Kč,
• CD SERVIS spol. s r. o., IČ: 62028189, Habrmanova 784, 503 46 Třebechovice p.O. – výměna
vadných svítidel na bazénu, částka: 11.827,80 Kč,
• Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČ: 27504514, nám. Československé armády 37, 551 01
Jaroměř – za schválení dotace od KHK na realizaci k projektům „Nové kanalizační stoky Rosnice
(pro 4 RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky“, částka: 12.100,- Kč,
• Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 100-Všestary 06/2020, 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 06/2020, 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 06/2020, 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 06/2020, 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 06/2020, 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 06/2020, částka: 22.082,50 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“ duben-červen 2020, částka: 158.276,47 Kč,
• Jiří Ludva, IČ: 88104834, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch (červenec),
částka: 14.687,- Kč,
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PDV Stavby s.r.o, IČ: 037 17 721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých
částí kanalizačních přípojek-Všestary, červen 2020, částka: 224.011,36 Kč,
PDV Stavby s.r.o, IČ: 037 17 721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých
částí kanalizačních přípojek-Rosnice, červen 2020, částka: 597.330,90 Kč,
Zahrada a park s.r.o., IČ: 27539687, Všestary 1, 503 12 Všestary – údržba sadových úprav Parku
Všestarka, částka: 11.011,- Kč,
MK PROFI Hradec Králové s.r.o., IČ: 29003016, Brněnská 700/25, 500 03 Hradec Králové – 3/4
autorského dozoru na akci „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 111.320,- Kč,
Aleko Petr Malý, IČ: 15606627, Vlčkovice 20, 503 27 Lhota pod Libčany – celková oprava
čerpadla – požární nádrž Všestary, částka: 12.818,14 Kč,
KVIS Pardubice a.s., IČ: 46506934, Rosice 151, 533 53 Pardubice – provedené práce na akci
„Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“ 06/2020, částka: 11,376.273,46 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.6, ZL. č.6, částka: 459.329,20 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.6, ZL. č.7, částka: 882.255,- Kč,
BONEGO s.r.o., IČ: 25751867, Gočárova třída 516, 500 02 Hradec Králové – oprava střechy
bazén Všestary, částka: 175.001,- Kč,
WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Poděbradská 982/16, 288 02 Nymburk – servis vlastní toaletní
kabiny (Amfiteátr 27.7.), částka: 1.320,- Kč,
iora legal, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 03901475, Sámova 410/28, 101 00 Praha 10 – Vršovice –
administrace VZ „Všestary – chodníky, lokalita Rozběřice – 1. etapa, částka: 54.450,- 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“ 7/2020, částka: 29.645,- Kč,
Sonepar Česká republika spol. s r.o., IČ: 47450436, Vážní 1125, 500 03 Hradec Králové – VO ,
rozhlas Chlum, částka: 9.598,69 Kč,
PROIS, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – zpracování úprav
položkových soupisů prací a výkazu výměr „Kanalizační přípojky Všestary, Rosnice, Rozběřice –
dokončení“ 61 ks přípojek, částka: 14.520,- Kč,
AVJ - STAVBY s.r.o., IČ: 03199339; Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy – stavební práce „Nové
kanalizační stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky, 07/2020, částka:
1,707.865,92 Kč,
WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Poděbradská 982/16, 288 02 Nymburk – servis vlastní toaletní
kabiny (Amfiteátr 11.8.), částka: 1.320,- Kč,
CD SERVIS spol. s r. o., IČ: 62028189, Habrmanova 784, 503 46 Třebechovice p.O. – odstranění
revizní závady hromosvodu, částka: 11.717,70 Kč,
Brenntag CR s.r.o., IČ: 49613464, Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9 – kyselina sírová, chlornan
sodný na úpravu vody – požární nádrž Všestary, částka: 7.163,12 Kč,
REKOS – S+D s.r.o., IČ: 25974149, Štolbova 272, 503 15 Nechanice – stavební práce „vestavba
dvou bytů v č.p. 35, Všestary“ 07/20, částka: 192.081,- Kč,
PDV Stavby s.r.o, IČ: 037 17 721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých
částí kanalizačních přípojek-Rozběřice, červenec 2020, částka: 294.637,70 Kč,
PDV Stavby s.r.o, IČ: 037 17 721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých
částí kanalizačních přípojek-Rosnice, červenec 2020, částka: 577.221,15 Kč,
Jan Horáček TRUHLÁŘSTVÍ, IČ: 162447164, Chlum 42, 503 12 Všestary – výroba vývěsky na
plakáty do Rosnic, částka: 3.540,- Kč,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 100-Všestary 07/2020, 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 07/2020, 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 07/2020, částka: 14.520,- 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 220-Lípa 07/2020, 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 07/2020, 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 07/2020, částka: 22.082,50 Kč,

RIKMO s.r.o., IČ: 25937090, Okružní 704, 530 03 Pardubice – kontrola a servis - požární
klapky a ucpávky bazén Všestary, částka: 16.022,90 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.6, ZL. č.10, částka: 224.878,- Kč,
• KVIS Pardubice a.s., IČ: 46506934, Rosice 151, 533 53 Pardubice – provedené práce na akci
„Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“ 07/2020, částka: 11,769.554,62 Kč,
• WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Poděbradská 982/16, 288 02 Nymburk – servis vlastní toaletní
kabiny (Amfiteátr 24.8.), částka: 1.320,- Kč,
• Hronovský – dopravní projekce s.r.o., IČ: 07053428, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové –
inženýrská činnost pro SP „Přístupová cesta k ČOV ve Všestarech“, částka: 30.250,- Kč,
• Ing. David Plíštil, Ph.D., IČ: 66992354, Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník – zpracování žádosti a
manažerské řízení přípravy projektu „Vzduchotechnika v budově druhého stupně ZŠ Všestary
čp. 57“, částka: 119.790,- 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.6, ZL. č.9, částka: 1,508.177,12 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.6, ZL. č.7, částka: 432.032,50 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.6, ZL. č.6, částka: 894.621,01 Kč,
Hlasování o usnesení č. 104/2020: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

13. D35 - odpočívka
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10. 9. 2020
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
V souladu s usnesením zastupitelstva obce ze dne 25.6.2020 číslo 81/2020 předkládám na vědomí
zastupitelstvu obce Všestary PETICI proti vybudování odpočívky Střezetice na úseku dálnice D35 Plotiště
nad Labem – Sadová v 31,4 km (dále jen PETICE) jejímž jsem autorem.
Text PETICE byl před jeho finalizací zaslán členům zastupitelstva k vyjádření. Součást PETICE tvoří petiční
archy, kde budou umístěny podpisy osob, které PETICI podporují.
S ohledem na shora uvedené navrhuji přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí PETICI proti vybudování odpočívky Střezetice na úseku dálnice D35
Plotiště nad Labem – Sadová v 31,4 km, jejímž autorem a podatelem je JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Příloha: 13 Text petice Odpočívka D35.docx
JUDr. Zlatohlávková – byla by ráda, kdyby zastupitelé pomohli se zajišťováním podpisů na petiční archy.
Ing. Pavel. Šandera – petice je na odpočívku a tam byl nějaký slovosled, kde se hovoří o pásmu a tam si
myslel, že by bylo vhodné zahrnout pásmo našich obcí od Břízy až po Lípu.
JUDr. Zlatohlávková – vycházela z původních pozemků, které byly v původní zprávě.

Zastupitelstvo Všestary 10.09.2020.doc.doc

Stránka 16 z 16

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 105/2020: Zastupitelstvo obce bere na vědomí PETICI proti vybudování odpočívky
Střezetice na úseku dálnice D35 Plotiště nad Labem – Sadová v 31,4 km, jejímž autorem a podatelem je
JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Hlasování o usnesení č. 105/2020: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo/nebylo schváleno.

14. Zpráva výboru pro společenský život
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 10. 9. 2020
Předkladatel: Marika Čapková Dohnalová DiS. – předsedkyně výboru za společenský život
Měli jsme 8.9. schůzku s VPSŽ a jednali jsme ohledně pochodu 19.9. (( stan a sety si domluvím s Petrem
Šanderou z technických, snad nebude problém a jinak vše zařízeno, pitíčko a sušenku na startu v ceně do
10,- ( pro 200 osob), medaile stály 1454,- s poštovným)) . Sraz budeme mít v 7 hod u startu.
Dále jsme jednali o posezení se seniory.
A k tomu potřebujeme probrat.
1. Máme sehnané vystoupení pana Přeučila a p. Hruškové na 21.11. Ale máme tu problém Corona. Takže
dělat / nedělat vůbec akci? je to za 20000,- + DPH. Jenže...přijdou lidi? bude vůbec povoleno a přijdou v
rouškách? + dárek nás napadl ručník relace 70-80,-.
2. Nebo nás napadlo, že bychom objednali pro každého kalendář (pokud jsou manželé, tak jeden.) a plus
dárek a roznesli bychom to. Ve Všestarech bych tedy uvítala pomoc.
3. Nedělat letos nic a pro kalendáře, aby si zájemci došli, ale to nám přijde divné.
Zastupitelé dospěli k názoru, že v dnešní nelehké době bude lepší setkání seniorů zrušit a kalendáře roznést
lidem domů.

15. Závěr
jednání ukončeno v 21:20 hodin

Zapsala: Andrea Netušilová

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

Ověřovatelé:

MUDr. Michal Kovalský

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

David Bělohoubek

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

Místostarosta obce: Ing. Vladimír Fof

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

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

