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Zápis
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice

č. 4/2014 konaného dne 23. září 2014 od 19:00 hodin 
v domě č.p. 256 ve Velké Jesenici

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený
Veřejnost:   20

Přítomné přivítal starosta obce Petr Jeništa a zahájil zasedání. Konstatoval, že veřejné 
zasedání bylo včas a řádně svoláno, je přítomná nadpoloviční většina členů obecního 
zastupitelstva, a proto je usnášení schopné. Dále konstatoval, že zápis z minulého obecního 
zastupitelstva byl řádně ověřen a schválen, a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. 

Zapisovatel: Rudolf
Ověřovatelé zápisu: Krčil, Kriegler

Návrh programu:
1. Kontrola úkolů
2. Plnění rozpočtu a rozpočtové úpravy
3. Majetkoprávní úkony
4. Rekonstrukce školy
5. Rekonstrukce komunikace a kanalizace
6. Informace a diskuse – komunální volby

Hlasování o programu
Hlasování: ANO:     9        NE:     0       ZDRŽELO SE:      0  
Program zasedání č. 4/2014 byl schválen

1. Kontrola úkolů
24/10 – Zajistit kolaudaci veř. osvětlení u Místa her a tělocvičny - sepsat smlouvy o VB   
             s ÚPZSVVM a Českou Poštou a.s.         starosta – nesplněno,   trvá,  postupuje.

       Čeká se na vyjádření ČP zda předá obci část pozemku, kde vede připojovací kabel.

25/10 – Zajistit kolaudaci antukového hřiště – nutno zajistit revizi elektro a vlastní kolaudaci          
                                         starosta – nesplněno – trvá, zajišťuje se chybějící stavební povolení.

2. Plnění rozpočtu a rozpočtová opatření
2.1. Rozpočtové opatření č. 4/2014

Starosta předložil a okomentoval plnění rozpočtu a dal zastupitelstvu na vědomí rozpočtové 
opatření č. 4/2014, které učinil 18.7.2014

2.2. Rozpočtové opatření č. 5/2014
Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 5/2014 a okomentoval jeho 
potřebnost.

Usnesení č. 1/4/2014 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2014
učiněné starostou a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 tak jak jsou uvedeny v 
příloze.

Hlasování: ANO:    9 NE:   0 ZDRŽELO SE:    0
Usnesení č. 1/4/2014 bylo přijato
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3. Majetkoprávní úkony
1. Zastupitelé se znovu zabývali úvahou z minulého zastupitelstva, zda vypsat 
            kritéria pro pronájem rybníku. Uvažuje se o kritériích - způsob a rozsah údržby 
            rybníku a přilehlého okolí; nabídka výše nájemného. Po krátké diskuzi se 
            zastupitelé rozhodli přenechat vyhlášení kriterií novému zastupitelstvu. To by se 
            mělo podmínkami nájemného neprodleně zabývat a vyhlásit je nejpozději 
            počátkem příštího roku, aby se stávající nájemce měl čas připravit na možnou 
            změnu.

2. Pan Jaromír Jakl požádal o „úpravu“ vlastnické hranice mezi jeho pozemkem 
st.p.č. 91 a obecním p.p.č 178/105 tak, aby kopírovala jeho plot a následně pak o
směnu nebo odkup obecního pozemku.
Starosta navrhl zadat vyhotovení geometrického plánu.

Usnesení č. 2/4/2014 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr úpravy vlastnické hranice 
mezi pozemky st.p.č. 91 a p.p.č 178/105 v k.ú. Velká Jesenice tak, aby odpovídala 
skutečnému stavu oplocení v terénu a pověřuje starostu objednat geometrický plán 
s tím, že při realizaci půjdou náklady na vrub majitele st.p.č. 91.

Hlasování: ANO:    9 NE:   0 ZDRŽELO SE:    0
Usnesení č. 2/4/2014 bylo přijato

    4. Rekonstrukce školy
4.1 Rekonstrukce školy - kotelna
Byla dokončena a předána kotelna, přičemž dne 23.9.2014 se poprvé naostro zatopilo. 
Systém se bude postupně podle klesajících teplot seřizovat. Je namontováno i měřidlo celkově 
vyrobeného tepla, takže bude možné měřit zvlášť spotřebu školy a tělocvičny včetně klubu. 
Závěrečné vyúčtování je před dokončením a je zřejmé, že rozpočet nebude překročen.
4.2 Rekonstrukce školy – okna a zateplení
Navíc proti projektu bylo provedeno zateplení pláště budovy do terénu pod úroveň podlah, 
nad okna bylo třeba dát překlady, položena dlažba kolem obvodových zdí, svod dešťové vody 
sveden do kanalizace, předlážděna část školního dvora, malá změna zavírání oken a zadní 
dveře dodány v jiné barvě. Tyto vícepráce se nákladově vejdou do rezervy, která byla 
v rozpočtu obce na akci vytvořena. Práce jsou předány, dokončuje se vyúčtování. 

     5. Rekonstrukce komunikace a kanalizace
5.1. Stavba
Jednotná kanalizace je v předávacím řízení kromě a bude převzata mimo vad a nedodělků 
nebránících užívání. Práce proběhly bez omezení návazností prací dalších dodavatelů 
rekonstrukce silnice. Ve 2. etapě od Jeseničanu na horní konec obce je místo 37 plánovaných 
přípojek ve skutečností 47. Z rozpočtové rezervy na splaškovou kanalizaci je dosud 
vyčerpáno 606 tis. Kč - je tak předpoklad úspory cca 350 tis. O úsporu bude navýšena 
kapitola 3639/6 rozpočtová rezerva. Původní termín dokončení silnice v rozsahu podle 
posunutého harmonogramu do 28.10.2014 bude dodržen.  Projekt však neřeší rekonstrukci až 
po začátek obce u č.p. 20, kde jsou pod živičným potahem kostky a dále dostatečně neřeší 
velmi rozbitý úsek silnice na křižovatce u Václava směrem na Říkov což by se mělo řešit 
prostřednictvím údržby SÚS. S dokončením včetně těchto úseků je proto počítáno k
30.listopadu 2014. 
Připomínky:
Ing. Míl upozornil, že chodník u Effenberkových není uveden do původního stavu. Dlažba je 
ve velkém spádu. Starosta s p. Zelným prověří a případně projedná s vedoucím stavby.
p. Valešová poukázala na velmi špatný stav komunikace na Malé straně. 
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Starosta -  poprosil všechny o porozumění protože jinudy se stavební technika v této etapě na 
stavbu nedostane. 
p. Effenberk pokládá za velkou chybu, že se v průběhu rekonstrukce silnice v místech 
průchodů vozovkou zároveň nepokládá nové vodovodní potrubí. Má obavy z možných poruch 
na původním litinovém potrubí. 
Starosta vysvětlil, že to není možné souběžně realizovat bez přerušení stavby silnice, a tím 
ohrozit termín jejího dokončení.
p. Louvar zkritizoval špatné výškové umístění obrubníků k chodníku před jeho domem kde 
je tak akutní nebezpečí úrazu. 
Starosta a p. Zelený permanentně požadují nápravu při kontrolních dnech stavby. Investor 
dosud jejich požadavek uspokojivě neřeší. Zástupci obce nemají dostatečnou pravomoc a 
možnosti řešení. Jednali proto s PČR, která přislíbila pomoc.  

5.2. Bezpečnost na nové komunikaci
Místostarosta Zelený seznámil přítomné s úvahami o zavedení úsekového měření rychlosti na 
nové komunikaci. Nastínil technické potřeby, finanční podmínky a legislativní souvislosti 
tohoto bezpečnostního opatření. Z předběžných propočtů vychází, že by takové opatření stálo 
obecní rozpočet nejméně půl milionu korun ročně. Podobná suma by se měla vybrat na 
předpokládaných pokutách. Ve finančních úvahách zatím ale není úplně jasné financování 
administrativních sil na Městském úřadě v Náchodě potřebných k fungování systému. 
V nastalé diskusi byly zastupiteli i veřejnosti předkládány různé argumenty pro i proti 
zavedení systému.
Případné skutečné zavedení systému bude záviset na výsledcích předběžného průzkumu, na 
řešení administrativních sil, a hlavně na rozhodnutí nového zastupitelstva, které musí 
potřebné prostředky vyčlenit z rozpočtu obce.

O bezpečnostních opatřeních dále informoval také starosta. U Auli Hotelu bude oficiální a 
nasvícený přechod pro chodce. V okolí školy bude vodorovné dopravní značení „pozor děti“.
Na příjezdu do obce od České Skalice je plánován ukazatel rychlosti, jehož osazení se zvažuje 
podle postupu zavedení úsekového měření. Dalším možná opatření budou případně zaváděna 
podle zkušeností s provozem. V úvahách je semafor kombinovaný s měřičem rychlosti u 
přechodu, snížení rychlosti kolem školy, zpomalovací optické nástřiky na komunikaci a další.

6.  Informace a diskuse

Ing. Míl – podle jeho informace v plánované rekonstrukci ČOV není v projektu měření   
                 vypouštěné vody. Starosta – měření tam je.

- dotaz proč nový územní plán obce má takové zpoždění. Vyslovil obavu, že nové 
zastupitelstvo může mít jiný názor, a tím se jeho schválení může ještě více zdržet. 
Starosta – zdržení nastalo díky ne zcela odbornému přístupu dodavatele a 
vyjasňováním kompetencí státních orgánu a dále vůli požadavkům ve stanovisku 
SEA. V současnosti se čeká na veřejné projednání s výhledem schválení během 
1. čtvrtletí 2015.  

p. Cohornová – dotaz jestli z důvodu bezpečnosti dětí bude u ZŠ u chodníku zábradlí. 
                     Starosta – v projektu se s ním nepočítá. Chodník bude dál od silnice tím, 
                     že bude až u zdi a bude širší o zelený pruh, který se zruší.
p. Krčil – omluvil se za jeho kritiku, že termín letošního posvícení je zvolen špatně. Po
                konzultaci s p. farářem vysvětlil, že posvícení je vždy první neděli po svátku 
                Václava, a to i v případě, že tento vyjde na neděli. Jinak je to u pouti, která se slaví 
                první neděli po 15. Srpnu. Ovšem pokud patnáctého vyjde na neděli je pouť v tuto  
                v neděli patnáctého.     
p. Zelený – poděkoval za spolupráci zastupitelům a starostovi, s nímž se mu bezvadně 
                 spolupracovalo.
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p. Jeništa – i on poděkoval zastupitelům za konstruktivní a nekonfliktní spolupráci. Zvlášť 
                   poděkoval znovu nekandidujícím zastupitelům paní Runštukové a pánům 
                   Krieglerovi, Mílovi a Valešovi. Dále poděkoval Mysliveckému sdružení Velká 
                   Jesenice za možnost uspořádat zasedání a ukázat tak veřejnosti nově vybudované 
klubové prostory. Myslivcům vyslovil obdiv nad tím, co dokázali postavit a popřál jim, aby 
                   jim vydržela iniciativa a soudržnost i v dalších letech a vyslovil naději, že se jim                   
bude dařit získávat mladé adepty. 

Ve Velké Jesenici dne 23. září 2014 skončeno ve 20:55 hod.
Zapsal: Rudolf                      

Ověřovatelé:         Starosta obce:

Břetislav Krčil            Petr Kriegler Petr Jeništa
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Úprava majetkové hranice
Příloha usnesení č. 2/4/2014




