Zápis č. 17 z distančního zasedání Zastupitelstva obce Všestary,
konaného ve čtvrtek 2. 4. 2020 formou on-line diskuse
Zasedání bylo zahájeno v 20:05 hodin
Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny, omluveni: Vycpálek, Jánský
Předsedajícím 17. distančního zasedání byl starosta obce Jaromír Jech. Zasedání proběhlo
distanční formou v důsledku vládních nařízení a vyhlášeného nouzového stavu.
Na úvod zasedání byli zvoleni:
zapisovatel: Lenka Kolofíková
ověřovatelé: Jiří Macháček, Jiří Šafránek
a návrhová komise: Miloš Kuba, Miroslav Hofman
o výše uvedené volbě bylo hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Část I – obecná
Následovalo schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva obce. Připravený program jednání
17. zasedání obsahoval celkem 2 body.
Nikdo neměl návrh k doplnění bodu.
Schválený program jednání:
1) Dodatek č. 5 ke SoD stavby akce Cyklostezka Do Prahy na kole, část Mnichovice Kolovraty
2) Dodatek č. 6 ke SoD stavby akce Cyklostezka Do Prahy na kole, část Mnichovice Kolovraty
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Program o 2 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.
Začalo se s projednáváním řádného programu zastupitelstva:
Ad 1) Dodatek č. 5 ke SoD stavby akce Cyklostezka Do Prahy na kole, část Mnichovice Kolovraty; předkladatel: Mgr. Jaromír Jech
Dne 8. 11. 2018 byla jako výsledek příslušného zadávacího řízení (a na základě smlouvy o
společném postupu zadavatelů) uzavřena smlouva o dílo č. SOD/00646/2018/OIÚ mezi
městem Říčany, Městskou částí Praha – Kolovraty, obcí Světice, obcí Strančice, obcí Všestary
a městem Mnichovice jako objednateli, a OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří,
IČ: 46342796, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je výstavba Cyklostezky Do Prahy na kole
– úsek Mnichovice - Kolovraty.
Dne 22. 5. 2019 byl mezi objednateli a zhotovitelem uzavřen dodatek č. 1. Předmětem dodatku
č. 1 byla změna předmětu plnění na akci „Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice Kolovraty“ a s ním související změna termínu dokončení díla. Dodatek č. 1 schválilo ZO
Všestary dne 21. 2. 2019.
Dne 19. 9. 2019 schválilo ZO Všestary znění dodatku č. 2, který reflektoval výsledky
inženýrsko geologického průzkumu, který v části 1 a 2 (mimo katastrální území obce Všestary)
odhalil nekvalitní podloží, vyžádal si dodatečné vícepráce a došlo k navýšení ceny o 559 456,66
Kč. Rozpočet pro obec Všestary se neměnil. Dodatek byl schválen a podepsán.

Dne 17. 10. 2019 schválilo ZO Všestary dodatek č. 3, kterým se prodloužil termín stavby na
úseku 3 („náš úsek“) do 3. 12. 2019. Cena díla na katastru obce Všestary se nezměnila. Dílo
bylo převzato 3. 12. 2019.
Dne 12. 12. 2019 schválilo ZO Všestary dodatek č. 4, kterým se snížila cena díla v dotační části
3, v k. ú. Strančice o 81.167,90.
Nyní je předkládán dodatek č. 5, který upravuje cenu díla. V dotační části 3 se cena díla snižuje
o 456.899,32 Kč, z toho je úspora pro Všestary 386.030,12 Kč, v dotační části 4 dochází ke
snížení ceny o 45.533 Kč, ale pro náš katastr, etapa IV.b.1, se cena zvyšuje o 16.617,51 Kč.
Celkem tedy dodatkem „šetříme“ 369.412,61 Kč. Cena v dotační části 3, tj. „náš úsek“, je cenou
konečnou na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla.
Dodatek obdrželi zastupitelé e-mailem dne 27. 3. 2020.
Realizace stavby Cyklostezky Do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty je součástí
dotačních projektů spolufinancovaných z EU.
Předkladatel navrhuje dodatek schválit v předloženém znění.
Diskuse:
Místostarosta doplnil, že v té slevě je promítnuto to, že se upravila trasa hlavně v prostoru
plecháče, kde se nemusely dělat opěrné zdi u potoka, nemusel se tam sanovat potok, nemusela
se dělat opěrná zeď k panu Kulhavému. To, že se zboural plecháč a narovnala se ta trasa, je to
nejpodstatnější promítnutí slevy. A jinak jsou to nějaké drobnosti, které vyplývají z doměření.
Směr na Mnichovice je to prakticky vše podle dokumentace.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ad 2) Dodatek č. 6 ke SoD stavby akce Cyklostezka Do Prahy na kole, část Mnichovice Kolovraty; předkladatel: Mgr. Jaromír Jech
Dne 8. 11. 2018 byla jako výsledek příslušného zadávacího řízení (a na základě smlouvy o
společném postupu zadavatelů) uzavřena smlouva o dílo č. SOD/00646/2018/OIÚ mezi
městem Říčany, Městskou částí Praha – Kolovraty, obcí Světice, obcí Strančice, obcí Všestary
a městem Mnichovice jako objednateli, a OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří,
IČ: 46342796, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je výstavba Cyklostezky Do Prahy na kole
– úsek Mnichovice - Kolovraty.
Dne 22. 5. 2019 byl mezi objednateli a zhotovitelem uzavřen dodatek č. 1. Předmětem dodatku
č. 1 byla změna předmětu plnění na akci „Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice Kolovraty“ a s ním související změna termínu dokončení díla. Dodatek č. 1 schválilo ZO
Všestary dne 21. 2. 2019.
Dne 19. 9. 2019 schválilo ZO Všestary znění dodatku č. 2, který reflektoval výsledky
inženýrsko-geologického průzkumu, který v části 1 a 2 (mimo katastrální území obce Všestary)
odhalil nekvalitní podloží, vyžádal si dodatečné vícepráce a došlo k navýšení ceny o 559 456,66
Kč. Rozpočet pro obec Všestary se neměnil. Dodatek byl schválen a podepsán.
Dne 17. 10. 2019 schválilo ZO Všestary dodatek č. 3, kterým se prodloužil termín stavby na
úseku 3 („náš úsek“) do 3. 12. 2019. Cena díla na katastru obce Všestary se nezměnila. Dílo
bylo převzato 3. 12. 2019.
Dne 12. 12. 2019 schválilo ZO Všestary dodatek č. 4, kterým se snížila cena díla v dotační části
3, v k. ú. Strančice o 81.167,90.
Předchozím usnesením, tj. 17/2018-22/1, byl schválen do č. 5, který upravil cenu díla. Pro
Všestary se cena snížila na dotačním úseku 3, který už je hotový, převzatý o 386.030,12 Kč,
část 3 je tedy finálně doúčtovaná. V dotační části 4, etapě IV.b.1, na našem úseku, kde stále
probíhají stavební práce, se cena díla zvýšila o 16.617,51 Kč.

Nyní je předkládán dodatek č. 6 SoD. Tímto dodatkem se zvyšuje cena díla v dotačním úseku
4, etapě V (tj. na katastru Mnichovic) o 2.424.024,82 Kč. Cena pro obec Všestary se nemění,
nárůst byl schválen dodatkem č. 5. Zároveň je navrhován posun termínu dokončení díla, a to
do 30. 6. 2020. Toto je z důvodů popsaných v čl. 3 dodatku.
Dodatek obdrželi zastupitelé e-mailem dne 27. 3. 2020.
Realizace stavby Cyklostezky Do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty je součástí
dotačních projektů spolufinancovaných z EU.
Předkladatel navrhuje dodatek schválit v předloženém znění.
Diskuse:
Starosta ke znění bodu doplnil, že navýšení ceny je zejména, kvůli navýšení ceny na opěrnou
zeď u hřišť. Projektant nebyl při zpracovávání dokumentace zřejmě upozorněn, že v oblasti
byly v minulosti rybníky. Teď se musí opora pro cyklostezku vybudovat technologicky
náročnějším způsobem,
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:22 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Dodatek č. 5 ke SoD SOD/00646/2018/OIÚ (bod č. 1)
2) Dodatek č. 6 ke SoD SOD/00646/2018/OIÚ (bod č. 2)
Zapisovatel: Lenka Kolofíková
Ověřovatelé:
Jiří Macháček

Jiří Šafránek

Starosta:
Mgr. Jaromír Jech

Zápis č. 17 z distančního zasedání Zastupitelstva obce Všestary
konaného ve čtvrtek 03. 04. 2020 formou on-line diskuse
Část II. – přijatá usnesení
K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:
K bodu 1) Dodatek č. 5 ke SoD stavby akce Cyklostezka Do Prahy na kole, část Mnichovice
- Kolovraty
Zastupitelstvo obce:
1. Souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 dle přílohy ke smlouvě o dílo Cyklostezka Do Prahy na
kole – úsek Mnichovice – Kolovraty mezi městem Říčany, Městskou částí Praha – Kolovraty,
obcí Světice, obcí Strančice, obcí Všestary a městem Mnichovice, jako objednateli, a OHL ŽS,
a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří, IČ: 46342796, jako zhotovitelem.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 2) Dodatek č. 6 ke SoD stavby akce Cyklostezka Do Prahy na kole, část Mnichovice
- Kolovraty
Zastupitelstvo obce:
1. Souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 dle přílohy ke smlouvě o dílo Cyklostezka Do Prahy na
kole – úsek Mnichovice – Kolovraty mezi městem Říčany, Městskou částí Praha – Kolovraty,
obcí Světice, obcí Strančice, obcí Všestary a městem Mnichovice, jako objednateli, a OHL ŽS,
a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří, IČ: 46342796, jako zhotovitelem.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zpracoval zapisovatel: Lenka Kolofíková
Ověřovatelé:
Jiří Macháček
Jiří Šafránek

Starosta:
Mgr. Jaromír Jech

