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Zasedání zastupitelstva dne 14. 1. 2021
Místo konání: budova 2.stupně základní školy ve Všestarech
Přítomni: Bělohoubek David, Ing. Derner Michal MBA, Došel Jaroslav, Ing. Fof Vladimír, Hájek Martin,
Novák Jiří, Novák Stanislav, Rezková Ladislava, Válek Leoš.
Omluveni: Čapková Dohnalová Marika DiS., Ing. Šandera Pavel, JUDr. Zlatohlávková Zuzana, Mgr.
Zlatohlávková Zuzana, Kocián Tomáš, MUDr. Kovalský Michal,
Osadní výbory: Ing. Černý Pavel,
Zahájeno: 19:00 hod.

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 6. 1. 2021, tj. s
požadovaným předstihem alespoň 7 dní. Přítomno je 9 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné. Po určení zapisovatele proběhne volba návrhové
komise a schválení programu. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis
z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
Přítomné zastupitele i ostatní občany vítám a přeji nám všem moudré rozhodování.
•

Jako zapisovatelka určena pí. Andrea Netušilová.

•

Do návrhové komise byli navrženi: Novák Stanislav, Bělohoubek David

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
• Návrh usnesení č. 1/2021: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 14. 1. 2021
návrhovou komisi ve složení Novák Stanislav, Bělohoubek David
Hlasování o usnesení č. 1/2021: pro 8, proti 0, zdržel se 1– bylo / nebylo schváleno.
Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Hájek Martin, Došel Jaroslav,
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 2/2021: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 14. 1. 2021 jako
ověřovatele zápisu: Hájek Martin, Došel Jaroslav
Hlasování o usnesení č. 2/2021: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 3. 12. 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.
Kontrola usnesení
5.
ČOV a kanalizace
• Informace o předání stavby
• Nové stoky Všestary (směr Světí) a Rosnice (4RD)
• přípojky
• kalkulace stočného
• smlouvy na odvádění a likvidaci splaškových vod
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Chodníky Rozběřice
Rozpočet na rok 2021
Tříkrálová sbírka 2021
Pozemky, věcná břemena
Informace z rady obce
Program „Všestarské spolky“ na rok 2021
Žádosti o dotace a dary
Úhrada faktur
Závěr

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 3/2021: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 14. 1. 2021
Hlasování o usnesení č. 3/2021: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

3. Připomínky občanů
Jiří Novák – krajnice v Rosnicích
Ing. Derner – Jde o krajnici u jízdního pruhu, který opravovala správa silnic ve své režii. Údržba silnic bude
dělat krajnici, až k tomu budou podmínky. Náměstek údržby silnic sdělil, že tuto připomínku od správce
komunikace nedostal, ale že jí bere v patrnost a jakmile budou podmínky, tak to udělají.
Ladislava Rezková – zasněžené chodníky
Ing. Derner – zatím nejsou chodníky předané a stále jde o stavbu, která není dokončená.
Stanislav Novák - závory na Rosnice
Myslí si, že tam z jara bude problém, je tam rigol, že se tam musíme uhnout doleva, aby do toho nespadl
nějaký kolař.
Ing. Derner – závory jsou odsazené, aby tam mohl být chodník, stavba ještě není dokončená a propustek
ještě není hotový. Vznese dotaz na správu železnic.
Jirka Novák – v Rosnicích je proražená šachta – po levé straně je místní komunikace, která se zpevňovala a
je rozsypaná plastová roura.
Ing. Derner – k požadavku na omezení nákladní dopravy přes Rozběřice reagoval pan vedoucí odboru
dopravy MMHK a uvedl, že od návsi směrem na Hejcmanku by navrhl jednosměrný provoz, jelikož se tam
dva kamiony nevejdou. Pro konkrétní řešení bude svolaná schůzka na místě.

4. Kontrola usnesení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 1. 2021
Předkladatel: Stanislav Novák – předseda kontrolního výboru.
Stanislav Novák přednesl zprávu kontrolního výboru s kontrolou usnesení, průběžně se plní.

5. ČOV a kanalizace
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 1. 2021
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA

a) Informace o předání stavby
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Rada obce byla pověřena schválením dodatku č. 9, kterým bylo provedeno vyúčtování celého díla.
Dodatek č. 9 obsahuje změnové listy:
Dodatek č. 9
-791 563,47
ZL17
ZL18

-147 269,96 Doměrkový změnový list (dle geodetického zaměření)
-1 451 732,17 Neprovedené práce

ZL19

807 438,66 Dodatečné přípojky Rozběřice - veřejná část

Kanalizace a ČOV Všestary a místní části
Změny smlouvy o dílo
vícepráce

Smluvní cena
méněpráce

SOD

Změna závazku § 222 ZZVZ
změna do 15%
%
odst 4)

změna mimo odst. 4
odst. 5)
odst. 6)

185 009 951,97

Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Dodatek č. 3
Dodatek č. 4
Dodatek č. 5
Dodatek č.6
Dodatek č. 7
Dodatek č.8
Dodatek č. 9

496 039,40
960 146,00
541 215,47
11 076 191,77
3 117 514,68
3 994 434,08
1 780 058,42

263 382,30
960 330,00
149 223,12
2 596 809,40
1 583 642,09
2 126 778,56
2 571 621,89

232 657,10
-184,00
391 992,35
8 479 382,37
1 533 872,59
1 867 655,52
-791 563,47

0,000
1,038
0,373
7,390
2,541
1,138
1,916

ZL17
ZL18

941 809,76
30 810,00

1 089 079,72
1 482 542,17

-147 269,96
-1 451 732,17

1,098
0,818

3 544 241,65
2 030 889,48
1 513 352,17

ZL19

807 438,66

0,00

807 438,66

0,436

807 438,66

10 251 787,36 196 723 764,43 14,833
11 713 812,46
Kč bez DPH
6,33
%

27 441 781,62

SOD + změny 21 965 599,82
změna sml. ceny (zvýšení)

0,00

759 421,70

1 920 476,00
690 438,59
13 673 001,17
4 701 156,77
2 105 028,78

1 867 550,66

2 148 633,20

1 867 550,66

2 908 054,90

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 4/2021: ZO bere na vědomí uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo na stavbu ČOV a
kanalizace Všestary a místní části, kterým se snižuje cena díla o 791 563,47 Kč na částku 196 723 764,43 Kč
bez DPH.
Hlasování o usnesení č. 4/2021: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
• Úhrada smluvní ceny
Celková smluvní cena vč. D9
dosud uhrazeno
zbývá k úhradě

196.723.764,43 Kč
196.546.954,53 Kč
176.809,90 Kč

• Dotace SFŽP
115.296.999,49 Kč
Vyčerpáno
110.955.037,78Kč
zůstatek k proplacení v r.2021 4.341.961,71 Kč (zbývá uplatnit způsobilé výdaje za cca 6,5 mil. Kč)
• Dotace KHK
3.000.000 Kč
Vyčerpáno
2.328.869 Kč
zůstatek k proplacení v r.2021 671.131 Kč
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b) Nové stoky Všestary (směr Světí) a Rosnice (4RD)
•

Dotace KHK

2.000.000 Kč – dosud nebylo čerpáno

• Změny rozsahu díla
V rámci provádění stavby byly provedeny změny (méněpráce a vícepráce):
✓ výměna zásypového materiálu výkopu v silnici, doplnění krajnice
✓ změna trasy kanalizační stoky Všestary směr Světí a v důsledku tohoto prodloužení všech přípojek
✓ prodloužení stoky Všestary pro napojení p.č. 363/74.
✓ vícepráce na stoce Rosnice (bourání, zemní práce, ukládání suti)
✓ prodloužení přípojek na stoce Rosnice (dle skutečnosti)
Rekapitulace dodatku:
Vícepráce celkem
Méněpráce celkem
Dodatek č.1 celkem
Změna ceny díla:
SOD
Dodatek č.1
SOD+Dodatek č.1

438.187,28 Kč
-111.091,09 Kč
327.096,19 Kč bez DPH

3.284.848,00 Kč
327.096,09 Kč
3.611.944,19 Kč bez DPH

Kontrolu a odsouhlasení rozsahu změn vč. jejich ocenění provedl TDI Ing. Domáň.
• Termín dokončení díla
Lhůta pro provedení díla byla v zadávacích podmínkách do výběrového řízení stanovena na 8 měsíců od
zahájení. K předání staveniště došlo 23.6.2020, termín dokončení díla je tak do 23.2.2021.
V rámci kontrolního dne č. 3 ze dne 11.08.2020, bod 3/1 informoval objednatel, že čerpací stanice
odpadních vod a vlastní ČOV v obci nejsou připraveny na pro provoz a tudíž zhotovitel nemůže provést
napojení přípojek. Zhotovitel byl do spuštění ČOV do provozu (1.10.1020) nucen přerušit práce na díle.
Přípojky byly realizovány až po tomto datu a dokončeny 25.11.2020.
K dokončení díla zbývá provést opravu komunikace ze zámkové dlažby nad stokou a přípojkami směr Světí.
V případě požadavku na provedení opravy komunikace bez dalšího odkladu v zimních měsících by bylo
a) nutno vyměnit materiál vytěžený z výkopu za lépe zhutnitelný (projekt s výměnou materiálu
nepočítal = vícepráce cca 200 tKč), nebo
b) ponechat zhutněný zásyp výkopu do jarních měsíců přirozeně dosednout.
V případě volby b) zhotovitel navrhuje termín do 23.4.2021. Po zvážení všech okolností je navrženo zvolit
termín dokončení díla do 23.4.2021 bez další potřeby víceprací.
Příloha: 5.b_SOD-Nové kanalizační stoky Rosnice a Všestary – dodatek č.1
5.b_D1-Všestary - rozpočet víceprací
5.b_D1-Všestary - rozpočet méněprací
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 5/2021: ZO schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu Nové kanalizační
stoky Rosnice (pro 4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky, kterým se zvyšuje cena díla o 327.096,09 Kč na
konečných 3.611.944,19 Kč bez DPH a termín dokončení díla do 23.4.2021.
Hlasování o usnesení č. 5/2021: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

c) přípojky
V místní části Bříza bude předáno staveniště pro realizaci soukromých částí přípojek počátkem roku 2021
v závislosti na klimatických podmínkách.
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Stanislav Novák – budou se dodělávat přípojky i za tohoto počasí?
Ing. Derner –Někteří lidé zapisují do deníku, že to nyní dělat nechtějí, že to chtějí udělat až na jaře. To se
řeší i s technickým dozorem.

d) kalkulace stočného
Po dokončení vyúčtování stavby Kanalizace a ČOV Všestary a místní části vypracoval odborný zástupce Ing.
Machút kalkulaci stočného. Ve výpočtu stočného jsou zahrnuty položky: Materiál, energie, mzdy, odpisy,
provozní náklady, úroky z úvěru a pojištění.
Cena stočného je vypočtena ve výši 40,25 Kč + DPH = 44,28 Kč/m3 vč. DPH
Poznámka pro srovnání: stočné u Královéhradecké provozní a.s. na rok 2021 je 46,73 kč
Příloha: 5.d_Kalkulace stočného 2021_01
Ladislava Rezková – když mám vlastní studnu, jak mi někdo změří kubíky?
Ing. Derner – tam kde je vodoměr, tak se to měří podle vodoměru. Tam kde není, tak se to stanovuje
pomocí směrných čísel, které jsou určeny dle vyhlášky o vodovodech a kanalizacích. Nyní je to např. 36 m3
na osobu žijících v rodinném domě.
Jiří Novák – od kdy obec začne lidem fakturovat?
Ing. Derner – smlouvy se už připravují a po schválení stočného se můžou začít uzavírat.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 6/2021:
ZO schvaluje stanovení výše stočného pro kalendářní rok 2021 ve výši 44,28 Kč/m3 vč. DPH.
Hlasování o usnesení č. 6/2021: pro 8, proti 0, zdržel se 1 – bylo / nebylo schváleno.

e) smlouvy na odvádění a likvidaci splaškových vod
K uzavírání smluv na odvádění a likvidaci splaškových vod je připraven vzor smlouvy. Varianty k účtování /
placení stočného jsou čtvrtletně / pololetně / ročně.
Příloha: 5.e_Smlouva odběratelská- vzor 01_2021
Ing. Derner – přednesl zastupitelům smlouvu na odvádění a likvidaci splaškových vod.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 7/2021: ZO bere na vědomí znění smlouvy o odvádění a likvidaci splaškových vod.
Hlasování o usnesení č. 7/2021: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
Petr Šandera – nyní už čistička zpracovává cca 100/m3.

6. Chodníky Rozběřice
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 1. 2021
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
Na stavbu chodníku v Rozběřicích byl uzavřen dodatek č. 1 (schváleno zastupitelstvem 3.12.2020) na změny
vyvolané při provádění díla, kterým se mění cena díla takto: .
Cena dle SOD bez DPH:
Dodatek č.1 bez DPH:
Celková cena díla bez DPH:
DPH 21%:
Cena díla vč.DPH:

6 798 377,00Kč
223 640,50Kč
7 022 017,50Kč
1 474 623,68Kč
8 496 641,18Kč

a termín dokončení díla se posouvá na 30.4.2021.
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8 496 641,18 Kč
3.237.538,56 Kč
5.259.102,62 Kč

• Dotace SFDI
4.370.250,00 Kč
Vyčerpáno
1.844.325,14 Kč
zůstatek k proplacení v r.2021 2.525.924,86 Kč
Zahájení prací v roce 2021 předpokládá zhotovitel na přelomu měsíců ledna / února v závislosti na
klimatických podmínkách. Během ledna musí být nejdříve vyřízena DIO (dopravně inženýrská opatření) a
smlouvy se SS KHK pro práce na silnici. Dosavadní smlouvy a rozhodnutá přestaly platit koncem roku.
Ing. Derner – pracovníci na správě silnic chodí do úřadu díky protiepidemickým opatření střídavě a řešení
legislativních požadavků tak může být značně zdlouhavé.

7. Rozpočet na rok 2021
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 1. 2021
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA; Jiří Novák – předseda finančního výboru.
Ve spolupráci s finančním výborem je připraven návrh rozpočtu na rok 2021, který byl zveřejněn na úřední
desce a zpřístupněn dálkovým způsobem dne 29.12.2020.
V rozpočtu jsou kalkulovány
Na příjmové straně m.j.
• v části daňových příjmů se návrh přidržuje pesimističtějšího odhadu SMO (25,544 mil. Kč) proti
optimističtějším odhadům MF ČR (28,3 mil. Kč). Daňové příjmy jsou tak s jistou mírou opatrnosti ve
zveřejněném návrhu rozpočtu nastaveny ve výši 25,544 mil. Kč.
• v Transferech (dotace) jsou započteny dotace na kanalizaci (SFŽP + KHK), chodník v Rozběřicích
(SFDI), Všesličky (MPSV), na výkon přenesené části státní správy (účelová dotace ze SR), vratka
poloviny kauce od SS KHK na silnice
Na výdajové straně jsou zejména:
• dokončení kanalizace a kanalizační přípojky, provoz kanalizace a ČOV (18,297 mil. Kč).
• chodníky v Rozběřicích (4,9 mil. Kč)
• ZŠ – příspěvek na provoz, opravy ve instalací ve ŠJ (3,347 mil. Kč)
• Všesličky - provoz mikrojeslí
• plynofikace v čp. 35 (obecní úřad)
• dotace spolkům a na energie bazénu
Podrobná kalkulace je uvedena v rozpisu rozpočtu, který je podkladem k návrhu rozpočtu. Rozpis rozpočtu
bere zastupitelstvo na vědomí, rozpočet zastupitelstvo schvaluje. Rozpočet musí být zveřejněn min. 15 dní
před jeho schválením – zveřejněním k 29.12.2020 bylo splněno.
Příloha: 7_Rozpočet 2021-návrh 29.12.2020_k projednani 14.1.2021
Návrhy na úpravy proti zveřejněnému rozpočtu vycházejí zejména ze zpřesnění očekávaných daňových
a dalších příjmů a z uzavřeného Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2020 (FIN):

na straně příjmů:
Daně celkem

zveřejněno
25 544,467

změna
26 713,000

V aktualizovaném odhadu daňových příjmů, kdy SMO + Česká spořitelna a.s po zohlednění daňových změn
přijatých koncem roku 2020 očekává pokles příjmů proti skutečným příjmům roku 2020 (28,657 mil. Kč) o
1,3 mil. Kč, jsou takto předpokládané daňové příjmy 27,322 mil. Kč.
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Pro zachování principu opatrnosti s ohledem na nejistotu vývoje ekonomiky je daňový příjem obce navržen
ještě o 0,5 mil. Kč nižší než aktualizované odhady (= ponížení daňových příjmů v rozpočtu proti skutečnosti
roku 2020 o 1,944 mil. Kč).
Transfery celkem (dotace)

8 602,879

11 038,750

upraveny výše zůstatků dotací, které obec bude čerpat v r. 2021 na kanalizaci z dotačního programu KHK
2212

Silnice

1 263,051

2 218,505

zůstatek vratky poloviny kauce od SS KHK
celkem rozpočtové příjmy

38 424,897

na straně výdajů:
2219

Ostatní pozemní komunikace (chodníky…)

42 984,755

zveřejněno

změna

5 150,000

5 400,000

17 789,497

18 332,905

39,800

74,800

1 287,697

1 487,697

doplněna PD na chodníky
2321

Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly ČOV a kanalizace

doplněna úhrada faktur za stavbu kanalizace a přípojek splatných v r. 2021
3314

Činnosti knihovnické

doplněn nákup knih (jako v rozpočtu na r. 2020)
3412

Sportovní zařízení v majetku obce - bazén, hřiště,
energie …

posílena položka na opravy
3612

Bytové hospodářství - údržba, vodné …

370,000

411,000

upraveno vybavení bytů v nástavbě čp.35 (kuch. linky)
3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

610,000

710,000

doplněna obnova kontejnerů na tříděný odpad
3725

Využiv.a zneškod.komun.odpadu - sběrný dvůr

395,000

495,000

doplněno pořízení kontejnerů
3745

Péče o vzhled obcí – PHM, údržba zeleně, mzdy, ND,
dětská hřiště

2 403,920

2 568,920

77,975

122,785

upraveny náklady na údržbu a materiál podle výsledku roku 2020
6402

Finanční vypořádání z minulých let

dopočtená vratka dotace na volby
celkem rozpočtové výdaje

41 935,631

43 415,931

Bilance rozpočtu:
zůstatky na účtech jsou uvedeny podle skutečnosti k 1.1.2021
ve financování není zapojen kontokorent – bude teprve předmětem schvalování.
po úpravách rozpočet celkem

zveřejněno

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

ČSas
ČNB
úvěr
kontokorent
8124 Splátky úvěru (jistina)

zůstatek (rezerva)

Rozpočet bude schvalován v členění do paragrafů.

změna

38 424,897
-41 935,631
-3 510,734

42 984,755
-43 415,931
-431,176

6 640,295
4 069,110
3 489,185
0,000
4 500,000
-5 418,000

2 227,682
4 156,496
3 489,186
0,000
-5 418,000

3 129,561

1 796,506
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Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 8/2021
ZO schvaluje proti zveřejněnému návrhu rozpočtu následující úpravy:
na straně příjmů v částech
• Daně celkem – zvýšení z 25.544.467 na 26.713.000 Kč
• Transfery celkem (dotace) - zvýšení z 8.602.879 na 11.038.750 Kč
• § 2212 Silnice - zvýšení z 1.263.051 na 2.218.505 Kč
• Celkem rozpočtové příjmy - zvýšení z 38.424.897 na 42.984.755 Kč
na straně výdajů v částech
• §2219 Ostatní poz. komunikace – zvýšení z 5.150.000 na 5.400.000 Kč
• § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly - zvýšení z 17.789.497 Kč na částku
18.332.905 Kč,
• § 3314 Činnosti knihovnické – zvýšení z 39.800 na 74.800 Kč
• § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce – zvýšení z 1.287.697 na 1487.697 Kč
• § 3612 Bytové hospodářství – zvýšení z 370.000 na 411.000 Kč
• § 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – zvýšení z 610.000 na 710.000 Kč
• § 3725 Využiv. a zneškod. komun. odpadu - sběrný dvůr - zvýšení z 395.000 na 495.000 Kč
• § 3745 Péče o vzhled obcí – zvýšení z 2.403.920 na 2.568.920 Kč
• § 6402 Finanční vypořádání z minulých let – zvýšení 77.975 na 122.785 Kč
• Celkem rozpočtové výdaje – zvýšení z 41.935.631 na 43.415.931 Kč
snížení schodku rozpočtu z 3.510.734 na 431.176 Kč,
snížení pol. 8115 Financování z 6.640.295 na 2.227.682 Kč.
Hlasování o usnesení č. 8/2021: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 9/2021 ZO bere na vědomí rozpis rozpočtu obce na rok 2021, který je podkladem pro
schválení rozpočtu obce na rok 2021 s příjmy ve výši 42.984.755 Kč a výdaji ve výši 43.415.931 Kč.
Hlasování o usnesení č. 9/2021: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 10/2021 ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2021 v členění na úrovni paragrafů jako
schodkový ve výši 42.984.755 Kč na straně příjmů a 43.415.931 Kč na straně výdajů. Schodek ve výši
431.176 Kč je kryt a bude uhrazen finančními prostředky minulých let.
Hlasování o usnesení č. 10/2021: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

8. Tříkrálová sbírka 2021
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 1. 2021
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
Vzhledem k pandemii nebude v letošním roce pořádána Tříkrálová sbírka za pomocí koledníků.
Oblastní Charita Hradec Králové posílá informace ke konání sbírky online:

TŘI KRÁLOVÉ V LEDNU ONLINE
Koledníci králové nezazvoní fyzicky zkraje roku u Vašich dveří. Bezpečí koledníků králů, zástupců úřadů i
Vás, laskavých dárců je pro nás prioritou.
Můžete je však pozvat do Vašich domovů prostřednictvím médií
a webu www.trikralovasbirka.cz .
Můžete si s nimi zazpívat, potěšit se.
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Můžete nás podpořit
odesláním finančního daru na účet 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 77705007 (variabilní
symbol je důležitý pro specifikaci Oblastní charity Hradec Králové).

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 pro Oblastní charitu Hradec Králové bude využit v
rámci:
•
•
•
•
•

hospicové péče o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny v domácím prostředí, na přípravné práce,
výstavbu a provoz specializovaného kamenného hospice ve Stěžerách
pečovatelské služby, která nabízí pomoc seniorům v jejich domácím prostředí
odborného sociálního poradenství v těžkých životních situacích
zajištění provozně technického zázemí pro sociální služby a zdravotní péči
humanitárních projektů v Indii (5 %, např. školní autobus)

•

krizového fondu pro pomoc při mimořádné události (3 % např. povodně)

Třetina z celkového výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity ČR a další projekty na pomoc lidem
v nouzi.

9. Pozemky, věcná břemena
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 1. 2021
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
a) ČEZ Distribuce – SoVB č. IV-12-2020140/VB/1 Všestary, p.č. 376/4, ČOV, knn
ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 zastoupená zaměstnancem Karlem Jelenem, žádá o smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti – na zemní vedení NN a připojovací pilíř SS200 na p.č. 395/1 v k.ú. Všestary.
Předpokládaný rozsah věcného břemene byl smluven ve Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene IV-12-2020140/SoBS/1- Všestary, p.č. 376/4, ČOV, knn v čl. II, odst. 4. Smlouva byla
uzavřena na základě usnesení ZO č.27/2020.
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).
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 11/2021: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-122020140/VB/1 Všestary, p.č. 376/4,ČOV, knn se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, za úplatu
3.000,- Kč + DPH.
Hlasování o usnesení č. 11/2021: pro 9 proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
Ing. Derner – Ve věci vlastnictví hřbitova na Chlumu (v k.ú. Lípa) obce Střezetice a Čistěves poslaly
usnesení, že o správu hřbitova na Chlumu nemají zájem. K převodu vlastnictví chlumského hřbitova na obec
chtějí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vědět, jaké má obec náklady s údržbou hřbitova,
kolik se investovalo a spoustu dalších dokumentů. Hřbitov může být převeden pouze tomu, kdo o něj
pečuje.

10. Informace z rady obce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 1. 2021
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
➢ Rozpočtové opatření č. 7/2020
Rada obce přijala rozpočtové opatření č. 7/2020 se změnami
Zvýšení na straně příjmů o 6.146.578,10 Kč
je způsobené zejména daňovými příjmy a přijatými dotacemi
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Zvýšení na straně výdajů o 3.513.280,95 Kč
je způsobené zejména výdaji na kanalizaci, pěstební činnost (les), základní školu, bytové
hospodářství, svoz tříděných odpadů, péči o vzhled obce a sportovní zařízení v majetku obce.
Přebytek ve výši 2.633.288,10 Kč zvyšuje zůstatek rozpočtových účtů.
Příloha: 10_Rozpočtové opatření č. 7_2020
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 12/2021: ZO bere na vědomí přijaté rozpočtové opatření č. 7/2020.
Hlasování o usnesení č. 12/2021: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
➢ Příkaz k provedení inventarizace
Starosta obce stanovil termín pro provedení inventarizace k 31.12.2020. Dílčí inventarizační komise
provedou inventarizaci v období: od 15.1.2021 do 25.1.2021, včetně návrhů na vypořádání inventarizačních
rozdílů. Předseda HIK vyhotoví inventarizační zápis včetně návrhů na vypořádání inventarizačních rozdílů do
29.1.2021.
Hlavní inventarizační komise:
Předseda: Jiří Novák
Členové: Ing. Michal Derner, MBA; Ladislava Rezková
Dílčí inventarizační komise:
Majetek na obci Všestary
Předseda: Jaroslav Došel
Členové: Monika Kutálková; Ing. Michal Derner, MBA; pověřený pracovník Petr Šandera
Za vyhotovení listů vlastnictví k 31.12.2020 zodpovídá pracovnice CZECH POINT - Monika Kutálková.
Majetek na obci a SDH Bříza
Předseda: Tomáš Kocián
Členové: David Bělohoubek; Josef Václavík
Majetek na obci a SDH Chlum
Předseda: Martin Hájek
Členové: Michal Hendrych; Milan Kalaš
Majetek na obci a SDH Lípa
Předseda: Marika Čapková Dohnalová DiS.
Členové: Libor Bydžovský; Petr Vondrus
Majetek na obci a SDH Rosnice
Předseda: Leoš Válek
Členové: Josef Pešek ml.; Miroslav Pešek ml.
Majetek na obci a SDH Rozběřice
Předseda: Stanislav Novák
Členové: Ing. Pavel Černý; Marek Netušil
Majetek na SDH Všestary
Předseda: Ing. Pavel Šandera
Členové: Jaroslav Krušina; Petr Volf
Majetek na bazénu Všestary
Předseda: Ing. Vladimír Fof
Členové: Pavel Zapadlo; Vladimír Sobotka
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Majetek Všesličky
Předseda: Mgr. Michaela Chládková
Členové: Tereza Jandíková; Jiřina Chládková
Rada obce jednala dále o bodech obsažených v programu zasedání zastupitelstva.

11. Program „Všestarské spolky“ na rok 2021
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 1. 2021
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Na prosincovém zasedáni ZO došlo k dohodě, že příspěvek bude na stejné výši 200 tisíc, jako v roce 2020.
Po schválení rozpočtu na rok 2021 je možno program vyhlásit. Po zkušenostech z minulosti navrhuji
ponechat stejný rámec. Jenom opět upozorňuji spolky na body 5, 6, 8 a jejich dodržení. Seznam členů
v jiném třídění dělá problémy při zpracování dat.
5. Pokud má spolek zájem čerpat dotace z programu „Všestarské spolky“ přihlásí se do programu do 15. 3.
běžného roku.
6. Přihláška do programu „Všestarské spolky“, musí obsahovat zejména:
 obecnou přihlášku do programu
 soupis členů spolku majících trvalý pobyt v obci Všestary, který bude ověřen podpisem
statutárního zástupce spolku
 zprávu o činnosti za uplynulý rok
 plán práce na běžný rok
 stanovy spolku
Soupis členů bude zpracován ve tvaru: pořadové číslo – příjmení – jméno – titul – bydliště – datum
narození.
Osobní údaje uváděné o členech spolků budou použity pouze pro účel kontroly a nebudou sloužit
k jiným účelům.
8. Žádost o vyplacení dotace předloží spolek zastupitelstvu obce, které ji projedná a schválí. Dotace bude
vyplacena na základě kladně přijatého usnesení zastupitelstva obce po předložení originálu daňových
dokladů. Ty budou po označení o úhradě vráceny do účetnictví organizace. Vyplacení dotace bude formou
převodu na účet spolku, uvedený ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.
Stanislav Novák – kolik máme spolků?
Ing. Fof – máme 13 spolků
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 13/2021: ZO schvaluje rámec pro dotace spolkům v programu „Všestarské spolky“ pro
rok 2021 s termínem podání přihlášek do 15. 3. 2021.
Hlasování o usnesení č. 13/2021: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

12. Žádosti o dotace a dary
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 1. 2021
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Knihovna města Hradec Králové.
Knihovna města Hradce Králové opět žádá o finanční dotaci ve výši 24.500,- Kč na nákup knih do
výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb. Tento knižní fond se stane součástí
výměnného fondu, který bude cirkulovat po smluvně vázaných knihovnách oblasti. Tato žádost se
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každoročně opakuje. V předchozích letech jsme jim poskytli 20.000,- Kč. V rozpočtu na rok 2021 je stejná
částka. Navrhuji částku 20.000,- Kč zachovat (je navrženo i v rozpočtu obce.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 14/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných
fondů v rámci regionálních knihovnických služeb s Knihovnou města Hradec Králové, IČ: 00125491 pro rok
2021 na částku 20.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 14/2021: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

Sportovní klub Vlnka, s.r.o.
Jenom pro připomenutí. Sportovní klub Vlnka, s.r.o. žádal o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na
úhradu části vynaložených nákladů na energie (plyn a elektrická energie) při provozu objektu označeného
ve Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání – veřejného bazénu a sauny.
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.1.2021 – 31.12.2021
Požadovaná výše dotace: 992.697,- Kč
Zatím nebylo předloženo vyúčtování za uplynulý rok (vyúčtování spotřebovaných energií). Nemohla být
tedy ani provedena kontrola finančním výborem. Schvalování uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce je tedy potřeba posunout na příště.
J. Došel – vzhledem tomu, že je bazén pod obcí, tak kdo může žádat o dotace?
Ing. Derner – o dotace žádá nájemce, je to dotace na zaměstnance a na nájem. Již avizoval, aby si spolek
požádal o příspěvek na nájem v rámci státních covidových opatření.

13. Úhrada faktur
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 14. 1. 2021
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 15/2021: ZO bere na vědomí úhradu faktur:
• Milan Kalaš, IČ: 13207342, Chlum 77, 503 12 Všestary – pravidelná roční kontrola hasicích
přístrojů, částka: 12.973,62 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“ 11/2020, částka: 81.523,75 Kč,
• Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 100-Všestary 11/2020, částka: 35.574,- Kč,
• Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 104-ČOV 11/2020, částka: 26.862,- Kč,
• Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 210-Rozběřice 11/2020, částka: 26.620,- Kč,
• Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – TDI a
BOZP kanalizace část 310-Rosnice 11/2020, částka: 26.620,- Kč,
• Fa RENE a.s., IČ: 15061931, Bratří Štefanů 886/67, 500 03 HK, Slezské Předměstí – pravidelná
roční servisní prohlídka nákladního vozu, částka: 14.878,- Kč,
• AQUA SERVIS, a.s., IČ: 60914076, Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou –
monitoring dešťové kanalizace Rozběřice, částka: 6.475,92 Kč,
• PDV Stavby s.r.o, IČ: 03717721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých
částí kanalizačních přípojek-Lípa, listopad 2020, částka: 1,055.498,70 Kč,
• PDV Stavby s.r.o, IČ: 03717721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých
částí kanalizačních přípojek-Rosnice, listopad 2020, částka: 383.040,50 Kč,
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•

Ing. Miloš Straka – rady a služby stavebníkům, IČ: 16202384, Přemyslova 593, 500 08 Hradec
Králové – technická pomoc, odnětí ZPF pro realizaci stavby „Přístavba a stavební úpravy
hasičské zbrojnice Chlum“, částka: 2.420,- 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, 11/2020, částka: 417.214,71
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 (12/2020), částka: 4.235,- Kč.
• PDV Stavby s.r.o, IČ: 037 17 721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých
částí kanalizačních přípojek-Rozběřice, listopad 2020, částka: 573.180,80 Kč,
• PDV Stavby s.r.o, IČ: 03717721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých
částí kanalizačních přípojek-Všestary, listopad 2020, částka: 1,127.383,- Kč,
• Ing. Novotný Josef-SAI, IČ: 13564081, Revoluční 232, 504 01 Nový Bydžov – činnost TDI při
realizaci stavby „Výstavba dvou bytů v čp. 36, Všestary“, částka: 18.150,- Kč,
• Mgr. Jan Urban, IČ: 71465154, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové – právní služby (příprava
smluv a návrhů na vklad do KN – 6x), částka: 25.410,- Kč,
• BAK stavební společnost, a.s., IČ: 28402758, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek –
kanalizační přípojky ve Bříze 3ks, částka: 49.555,67 Kč,
• BAK stavební společnost, a.s., IČ: 28402758, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek –
kanalizační přípojky Lípa 5ks, částka: 234.074,17 Kč,
• BAK stavební společnost, a.s., IČ: 28402758, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek –
kanalizační přípojky ve Bříze 2ks, částka: 86.175,37 Kč,
• Zahrada a park s.r.o., IČ: 27539687, Všestary 1, 503 12 Všestary – výsadba stromů ve
Všestarech a Rozběřicích, částka: 8.228,- Kč,
• H-H project s.r.o., IČ: 06457452, Všestary 199, 503 12 Všestary – autorský dozor „Vestavba
sociálních bytů č.p. 35 Všestary“, částka: 32.246,50 Kč,
• Luboš Haltuf – Přípravné práce pro stavbu, IČ: 45944555, Komenského 22, 504 01 Nový Bydžov
– zemní a úpravové práce při opravách dešťové kanalizace, částka: 33.227,- Kč,
• Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČ: 27504514, nám. Československé armády 37, 551 01
Jaroměř – za výkon investičního dozoru investora v rámci projektu „Kanalizace a ČOV Všestary a
místní části“ 12/2020, částka: 81.523,75 Kč,
• DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, Tiskařská 257 / 10, 108 00 Praha 10 – vypracování průkazu
ENB Hasičská zbrojnice Chlum, částka: 5.929,- Kč,
• PDV Stavby s.r.o, IČ: 03717721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých
částí kanalizačních přípojek-Všestary, prosinec 2020, částka: 1,382.520,89 Kč,
• PDV Stavby s.r.o, IČ: 037 17 721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých
částí kanalizačních přípojek-Rozběřice, prosinec 2020, částka: 222.089,42 Kč,
• PDV Stavby s.r.o, IČ: 03717721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých
částí kanalizačních přípojek-Lípa, prosinec 2020, částka: 607.976,16 Kč,
• PDV Stavby s.r.o, IČ: 03717721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých
částí kanalizačních přípojek-Rosnice, prosinec 2020, částka: 63.466,38 Kč,
• Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25953818, Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto – Chodník
Rozběřice, Neuznatelné náklady prosinec 2020, částka: 431.679,96 Kč.
Hlasování o usnesení č. 15/2021: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.
Stanislav Novák – u Všestarkyve vysázeném lesíku jsou zohýbané stromky, tak aby se nezlomily.

Návrh na zrušení únorového termínu jednání zastupitelstva
Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA
Podle §3 Jednacího řádu zastupitelstva obce Všestary se zastupitelstvo schází jedenkrát za měsíc s výjimkou
měsíce července a srpna, kdy starosta svolá zasedání zastupitelstva v případě potřeby.
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Zákon o obcích stanoví jako maximální lhůtu mezi konáním zastupitelstva 3 měsíce, avšak doba, po níž trvá
nouzový stav není započítávána do plynutí maximální tříměsíční lhůty. Okruh záležitostí, které mohou být na
zasedání zastupitelstva obce projednávány, není nijak omezen. Je však vhodné, aby se zasedání konala jen
v případech, kdy je to nezbytné, tj. jestliže je třeba projednat a schválit určité zcela neodkladné záležitosti
(hrozí-li „nebezpečí z prodlení“).
(zdroj: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra – Informace pro obce ze dne
21.10.2020)
S přihlédnutím k vývoji epidemiologické situace zastupitelstvo již v říjnu loňského roku rozhodlo o zrušení
listopadového termínu zasedání. Ze stejných důvodů navrhuji zrušit únorový termín konání zasedání
zastupitelstva, které by se konalo jen v případě potřeby projednání neodkladných záležitostí.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 16/2021: ZO s přihlédnutím k epidemiologickému vývoji souhlasí se zrušením zasedání
zastupitelstva v únorovém termínu 2021.
Hlasování o usnesení č. 16/2021: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo / nebylo schváleno.

14. Závěr
jednání ukončeno v 21:10 hodin

Zapsala: Andrea Netušilová

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

Ověřovatelé:

Hájek Martin

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

Došel Jaroslav

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

Starosta obce: Ing. Michal Derner, MBA

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

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

