ZÁPIS
ze II. členské schůze spolku
I.
Členskou schůzi Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43 z.s. , IČ 05345626 (dále jen
"spolek") svolal jménem výboru spolku Martin Kolovratník, předseda spolku, zasláním
pozvánky e-mailem dne 8.2.2017.
Členská schůze byla zahájena dne 13.3.2017 ve 13,oo hodin za účasti členů uvedených
na listině přítomných.
Členskou schůzi řídil Martin Kolovratník, předseda spolku.
Řídící členské schůze v úvodu konstatoval, že je přítomno 18 členů, tedy více než 50%
z celkového počtu členů spolku (26) a členská schůze je tedy usnášeníschopná.

II.
Řídící členské schůze předložil ke schválení návrh programu, který byl uveden na rozeslané
pozvánce:
1. Zahájení členské schůze (jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu)
2. Zpráva o činnosti spolku za rok 2016
3. Zpráva o výsledku hospodaření spolku za rok 2016
4. Schválení výše členských příspěvků
5. Program činnosti a rozpočet spolku na rok 2017
6. Diskuze
7. Závěr
Nebyl předložen žádný návrh na doplnění navrženého programu členské schůze
Usnesení č. ČS – 1 – 2 / 2017 (pro – 18, proti – 0, zdrž. – 0)
Členská schůze schvaluje program jednání uvedený na pozvánce ze dne 8.2.2017

III.
K 1. bodu programu: Zahájení členské schůze (jmenování zapisovatele a ověřovatele
zápisu)
Řídící členské schůze jmenoval zapisovatelem Romana Sodomku a ověřovatelem zápisu
Davida Švece.
Následovalo krátké představení přítomných členů.
K 2. bodu programu: Zpráva o činnosti spolku za rok 2016.
Byla projednána „Zpráva o činnosti spolku za rok 2016“ předložená členům výborem spolku
e-mailem ze dne 8.2.2017.
Z diskuze k tomuto bodu:
Řídící schůze krátce komentoval a doplnil předloženou zprávu.
K počtu členů
- Stav k 31.12.2016: 12 členů / Stav k 24.01.2017: 23 členů / Stav k 14.02.2017: 25
členů / Stav k 13.03.2017: 26 členů

Usnesení č. ČS – 2 – 2 / 2017 (pro – 18, proti – 0, zdrž. – 0)
Členská schůze schvaluje výborem předloženou Zprávu o činnosti spolku za rok 2016
K 3.bodu programu: Zpráva o výsledku hospodaření spolku za kalendářní rok 2016
Byla projednána „Zpráva o výsledku hospodaření spolku za kalendářní rok 2016“ předložená
členům výborem spolku e-mailem ze dne 7.3.2017.
Z diskuze k tomuto bodu:
Martin Kolovratník stručně okomentoval a doplnil obsah projednávané zprávy
- Účetně vykázaná ztráta 35.559 Kč byla výsledkem „časového nesouladu“ mezi
výnosy a náklady na přelomu roků 2016 a 2017. Pokrytí nákladů zaúčtovaných
do prosince 2016 bylo zajištěno výnosy zaúčtovanými do ledna 2017.
- K dnešnímu dni je na účtu spolku zůstatek ve výši 31.672,40 Kč a spolek nemá
žádné závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti.
Martin Kolovratník dále apeloval na členy spolku, aby se aktivně podíleli na získávání
finančních prostředků na zajištění aktivit spolku.
Usnesení č. ČS – 3 – 2 / 2017 (pro – 18, proti – 0, zdrž. – 0)
Členská schůze schvaluje výborem předloženou Zprávu o výsledku hospodaření spolku za
kalendářní rok 2016
K 4.bodu programu: Schválení výše členských příspěvků
Řídící členské schůze navrhnul potvrdit rozhodnutí ustavující členská schůze, tj. pro všechny
členy členský příspěvek pro kalendářní rok ve výši 0 Kč.
Usnesení č. ČS – 4 – 2 / 2017 (pro – 18, proti – 0, zdrž. – 0)
Členská schůze schvaluje pro všechny členy členský příspěvek pro kalendářní rok ve výši 0
Kč
K 5.bodu programu: Program činnosti a rozpočet spolku pro rok 2017
Byla projednána zpráva „Program činnosti a rozpočet spolku pro rok 2017“ předložená
členům výborem spolku e-mailem ze dne 8.2.2017.
Z diskuze k tomuto bodu:
Martin Kolovratník doporučil aktivně komunikovat s krajskými, městskými a obecními
samosprávami a ostatnímu subjekty o formě spolupráce se spolkem (memoranda, členství).
Dále Martin Kolovratník podal níže uvedené aktuální informace
- Dne 30.1.2017 se v Moravské Třebové konalo spolkem svolané pracovní setkání
„Dálnice D35 a D43 – aktuální stav přípravy a harmonogram výstavby“ (účast: za MD
ČR ředitel odboru strategie L.Sosna, za SFDI ředitel Z.Hořelica, za ŘSD ČR-správa
Pardubice ředitel B.Vebr, za ŘSD ČR-závod Brno ředitel D.Fiala, za Senát PČR
senátor R.Martínek a senátorka J.Vítková, za Poslaneckou sněmovna PČR J.Klaška,
za Jihomoravský, Olomoucký a Pardubický kraj členové rady odpovědní za dopravu,
vedoucí odborů dopravy Krajských úřadů a ředitelé subjektů zajišťujících správu a
údržbu silnic II. a III.třídy. Hlavním výstupem z tohoto jednání byl příslib MD ČR o
zahájení jednání o přípravě výstavby D43 od severu k jihu.
- Dne 1.2.2017 byla dohodnuta spolupráce spolku se Společností pro rozvoj silniční
dopravy v ČR
- Na 28.března je připravováno pracovní jednání s L.Sosnou o o přípravě výstavby
D43 od severu k jihu.

MD ČR schválilo aktualizaci Memoranda s Pardubickým krajem o přivaděčích k D35.
Tento dokument bude v nejbližším termínu projednávat Vláda ČR.
Jaroslav Klaška – Dne 30.3. se bude konat setkání zástupců samosprávy Jihomoravského
kraje a ŘSD ČR k postupu přípravy výstavby.,
Jaroslav Klaška a Jaromíra Vítková projevili zájem o účast na připravovaném jednání
s L.Sosnou.
Miroslav Němec podrobně informoval o obsahu Memoranda k přivaděčům k D35.
David Švec doporučil účast zástupců spolku na jednání k D43, které se bude konat
30.3.2017.
Jaromíra Vítková informovala o aktivitách Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace
R43 a o probíhající petici na podporu výstavby D43.
-

Závěr z diskuze k tomuto bodu:
Členům spolku bude e-mailem rozeslána informace o petici na podporu výstavby D43.
Zajistí: Roman Sodomka, tajemník spolku
Usnesení č. ČS – 5 – 2 / 2017 (pro – 18, proti – 0, zdrž. – 0)
Členská schůze schvaluje projednaný program činnosti a rozpočet spolku pro rok 2017
K 6.bodu programu: Diskuze
Tohoto bodu se zúčastnil Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR, který přítomné
informoval o aktuálním stavu přípravy výstavby dálnice D35 v úsecích Opatovice-Časy a
Časy-Ostrov (probíhají poměrně komplikovaná výběrová řízení na dodavatele
archeologického průzkumu a realizace stavby, přihlášeny jsou i zahraniční subjekty, u
kterých jsou např. problémy s prokazováním kvalifikačních předpokladů a referencí o jimi
realizovaných stavbách)
Martin Kolovratník – Termíny realizace může negativně ovlivnit průběh výběru dodavatele
stavby. Hospodářský výbor PS PČR připravuje k problematice zadávaní veřejných zakázek
seminář za účasti slovenských zákonodárců a našeho ÚHOS s cílem využít dobrých
zkušenosti našich sousedů.
David Kasal doporučil intenzivnější komunikaci s ÚHOS
Pavel Vacek potvrdil problémy s ÚHOS v oblasti stavebnictví
Jaroslav Klaška doporučil setkání s autory novely zákona o veřejných zakázkách
Libor Vomočil – Tak jako v jiných zemích je nutné v rámci platné legislativy preferovat české
firmy.
David Švec doporučil využít zkušeností ze Slovenska.
Jan Janypka (starosta obce Strakov) – Ve Strakově probíhají diskuze k trasování D35 klem
obce. Jaký bude další postup ŘSD ČR?
Bohumil Vebr – Občané a obecní zastupitelstvo bude co nejdříve seznámeno s technicky
možnými variantami tras D35 kolem obce.
Miroslav Němec informoval o přípravě propojení D35 se silnicí I.třídy I/35 v úseku RokytnoBýšť, kterou zajišťuje Pardubický kraj.
Martin Kolovratník – Výbor spolku připravuje na cca polovinu letošního května diskuzní
setkání se starosty obcí a měst podél trasy D35 a připravovaných přivaděčů.
Jan Lipavský jako člen zastupitelstva města a právník nabídl pomoc s výkupem pozemků
v okolí Vysokého Mýta.
Libor Vomočil: Jak probíhá změna k urychlení výstavby dálnic?
Martin Kolovratník – Do sněmovnou projednávané novely stavebního zákona byla začleněna
ustanovení, která zkrátí přípravu výstavby dálnic o cca 2 roky.

David Kasal nabídl ŘSD ČR spolupráci při výkupu pozemků potřebných pro výstavbu
obchvatu Chrudimi a Slatiňan.
Miroslav Němec informoval rozvojových tématech připravovaných SÚS Pk: modernizace
mostu přes Labe ve Valech, modernizace silnic II. a III.třídy v blízkosti kontejnerového
překladiště Česká Třebová (např. úsek Semanín-Č.Třebová), Dopravní uzel Pardubice
(propojení jednotlivých druhů dopravy).
Pavel Vacek nabídl využití prostor informační centrum D35, které se nachází v
prostorách Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební ve Vysokém Mýtě
pro akce spolku (kapacita je cca 25 míst).
K 7.bodu programu: Závěr
Řídící členské schůze konstatoval, že byly projednány všechny body schváleného
programu, poděkoval všem přítomným za účast a členskou schůzi spolku ukončil.

Martin Kolovratník
předseda spolku

Zapsal: Roman Sodomka

Ověřil: David Švec

Přílohy originálu Zápisu:
- Listina přítomných
- Pozvánka na II. členskou schůzi

