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Zápis
z ustavujícího veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice

č. 5/2014 konaného dne 2. listopadu 2014 od 16:00 hodin 
v tělocvičně ve Velké Jesenici

Přítomni: Cohorna, Cohornová, Jeništa, Kmoníček, Krčil, Meier, Rudolf, Souček, Zelený
Veřejnost: 33

Přítomné přivítal dosavadní starosta obce Petr Jeništa a zahájil zasedání.
V souladu se zákonem o obcích se jako dosavadní starosta, do zvolení starosty nového, ujal 
řízení ustavujícího zasedání zastupitelstva.
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: Cohorna, Cohornová

1. Složení slibu
Dosavadní starosta seznámil přítomné s výsledky voleb. Zvolení zastupitelé složili a 

podepsali slib dle zákona a převzali si osvědčení o zvolení.

Návrh programu:
1. Složení slibu zastupitelů
2. Zvolení orgánů obce - Rozhodnutí o uvolněných funkcích a počtu místostarostů, 

odměňování zastupitelů, volba starosty, volba místostarostů, volba předsedů 
výborů – finančního, kontrolního a kulturního

3. Kontrola úkolů
4. Plnění rozpočtu a rozpočtové úpravy
5. Majetkoprávní úkony
6. Rekonstrukce komunikace a kanalizace
7. Rekonstrukce samoobsluhy
8. Informace a diskuse

Hlasování o programu
Hlasování: ANO:     9        NE:     0       ZDRŽELO SE:      0  
Program zasedání č. 5/2014 byl schválen

2. Zvolení orgánů obce
2.1. Rozhodnutí o uvolněných funkcích, počtu místostarostů, zřízení výborů a odměňování 
členů zastupitelstva

Dosavadní starosta předložil návrh projednaný na pracovní schůzce zvolených zastupitelů a 
navrhl usnesení:

Usnesení č. 1/5/2014 – Zastupitelstvo obce stanovuje:
a) Starosta obce bude dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce a jeho odměna 

je stanovena platnými právními předpisy. Ostatní zastupitelé včetně 
místostarostů budou funkci vykonávat jako „neuvolnění“. 

b) Zastupitelstvo zvolí dva místostarosty. Prvnímu místostarostovi náleží měsíční 
odměna 6.500 Kč. Druhému místostarostovi náleží měsíční odměna 2.000,- Kč.
Měsíční odměny jsou platné od 3.11.2014.
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c) Zastupitelstvo zřizuje kontrolní, finanční a kulturní výbor. Předsedům výborů 
náleží měsíční odměna 700,- Kč. Zastupitelům, kteří jsou členy výborů, náleží 
měsíční odměna 600,- Kč. Měsíční odměny jsou platné od 3.11.2014.

d) Zastupitelům, kteří nejsou starostou, místostarostou, nebo předsedou či členem 
výboru náleží měsíční odměna 500,- Kč. Měsíční odměna je platná od 3.11.2014.

Hlasování: ANO:    9 NE:   0 ZDRŽELO SE:    0
Usnesení č. 1/5/2014 bylo přijato

2.2. Volba starosty obce
Po diskusi a vyjádření přítomných bylo navrženo usnesení:

Usnesení č. 2/5/2014 – Zastupitelstvo obce volí:
a) Starostou obce Petra Jeništu
b) Prvním místostarostou obce Jaroslava Zeleného
c) Druhým místostarostou obce Pavla Rudolfa
d) Předsedou Kontrolního výboru Jaroslava Kmoníčka
e) Předsedou Finančního výboru Vladimíra Cohornu
f) Předsedou kulturního výboru Janu Cohornovou
g) Za člena Kontrolního výboru: Jiřího Meiera
h) Za člena Finančního výboru: Ivo Součka
i) Za člena kulturního výboru: Břetislava Krčila

Hlasování: ANO:    9 NE:   0 ZDRŽELO SE:    0
Usnesení č. 2/5/2014 bylo přijato

3. 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.

       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.

4. Plnění rozpočtu a rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 6/2014

Starosta předložil a okomentoval plnění rozpočtu. Zastupitelstvu dal na vědomí rozpočtové 
opatření č. 6/2014, které učinil v říjnu. Rozpočtové opatření je v příloze zápisu.

5. Majetkoprávní úkony – Záměr pronájmu rybníků na p.p.č. 120 a 124/2
Zastupitelstvo po diskusi formulovalo podmínky pronájmu a bylo navrženo usnesení:

  Usnesení č. 3/5/2014 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu rybníků na p.p.č. 
120 a 124/2 a pověřuje starostu zveřejnit tento záměr od 20.11.2014 do 20.1.2015 za 
podmínek:
Ve vegetačním období sečení trávy a údržba keřů nejméně jedenkrát za šest týdnů
Umožnění rybolovu místnímu dětskému rybářskému kroužku
Dvakrát ročně veřejně přístupná kulturně-společenská akce (výlov, závody,…)
Dodržování manipulačního řádu
Udržovat pořádek na pozemku
Po vypouštění rybníka vyčištění nánosů ve vodoteči pod rybníkem
Otvor v ledu zajistit proti propadnutí osob
Volný přístup k oběma rybníkům
Umožnění cvičení SDH
Možnost osazení tabulek se zákazem rybolovu
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Doba pronájmu na 10 let od 1.1.2016 do 31.12.2025
Půlroční výpovědní lhůta ukončení s podáním vždy podáno do 30.6. daného roku
Okamžitá výpověď v případě vážného nebo opakovaného porušení podmínek
Nájemné se bude ročně zvyšovat o inflaci vyhlášenou ČSÚ
Při nedodržení termínu sečení poseče pronajímatel a nájemce zaplatí pokutu 5.000,- Kč
Zájemce nabídne výši nájmu.

     O nájemci bude rozhodnuto na nejbližším veřejném zasedání OZ po zveřejnění, tedy 
po 20.1.2015.

Hlasování: ANO:    9 NE:   0 ZDRŽELO SE:    0
Usnesení č. 3/5/2014 bylo přijato

6. Rekonstrukce komunikace a kanalizace
Splašková kanalizace je hotová a probíhají závěrečná doúčtování a fakturace. V současné době je 
kompletně vyfakturován řád. Na přípojky plánované i během stavby přidávané zbývá z plánovaného 
rozpočtu 1,5 mil. Kč. Mělo by to stačit, protože prací TDI Ing. Beneše došlo na stavbě k podstatným 
úsporám. Z položky plánované na související a vynucené práce budou zaplaceny náklady na zákres a 
zápis věcných břemen do katastru nemovitostí.
V některých šachtách je napadaný asfalt což způsobil a odstraní dodavatel stavby silnice.
Silnice je průjezdná na Českou Skalici. V průběhu první poloviny listopadu se ještě bude dělat cca 
20m od křižovatky směrem k Říkovu. 
V připomínkách zástupců obce jsou nepřiměřené sklony chodníků a přístupů k některým domům, 
hlučné poklopy na kanalizačních šachtách, špatně vyřešené obrubníky u Louvarových a další věci 
kolem terénních úprav.
V režii obce je dodláždění chodníků k Auli a u samoobsluhy a instalace měřiče rychlosti na 1. sloup 
při vjezdu do obce od Č. Skalice.  

7. Rekonstrukce samoobsluhy
V roce 2015 je počítáno s rekonstrukcí v rozsahu opravy střechy, zateplení stropu a obvodového 
zdiva s částečným zazděním výloh. Prosvětlení interiéru bude okny zabudovanými v horní části 
výloh. Zároveň bude zrekonstruováno vnější zastřešení v průčelí. Materiálem bude dřevo a 
makrolon, který je výrazně levnější než tvrzené sklo. Zároveň také bude zřízen téměř kompletně 
zastřešený přístup pro vozíčkáře, a to směrem od pošty. Stávající vývěsní tabule budou umístěny 
do výklenků původních výloh. Součástí je i rekonstrukce zastřešení skladových prostor vzadu za 
prodejnou. Předpokládaný náklad je 2,2 mil. Kč, z toho 400. tis. Kč bude z rozpočtu obce a 1,8
mil. Kč je předpokládáno uhradit z dotace.

8.  Informace a diskuse
p. Šimková – dotaz k pokračování chodníku od rybníka k hasičské zbrojnici, protože je tam  
                       intenzivní provoz chodců.  Odp. starosta- v projektu na chodníky je s tím počítáno.   
                       Realizace snad v příštím roce po sestavení rozpočtu. Do té doby tam bude 
                       zpevněný povrch. 
p. Effenberk – dotaz zda budou v obci omezení rychlosti. Odp. starosta - Zatím ne, ale je to  
                         možné po vyhodnocení provozu.
p. Louvar – dotaz zda se bude rekonstrukce samoobsluhy dělat za provozu. Odp. starosta – ano 
                     technicky je to možné. Váže na to zazdění výloh - to je otázka několika dnů.

             -  Dotaz na způsob řešení špatného provedení obrubníku před jeho domem – odp.   
                starosta – definitivní řešení investor silnice zatím nemá.

p. Louvarová – upozorňuje na stále nedokončený chodník od kostela ke škole -odp. starosta - do    
                       dokončení stavby musí M-Silnice udělat.
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p. Havlík – kritizuje málo účinné a zastaralé veřejné osvětlení a položil dotaz, zda se uvažuje o 
                   rekonstrukci. Odp. starosta – pokud o tom zastupitelstvo rozhodne, bude třeba na to 
                    najít finance. To však bude možné jen na úkor jiných dlouhodobě plánovaných 
                    akcí. 
p. Pražák – dotaz zda bude omezen provoz kamionů obcí – odp. starosta - ne omezení kamionů 
                    nebude.
p. Hromádko - proč byla na výjezdu do Č. Skalice zúžena silnice v porovnání s původní šířkou. 
                    Odp. starosta – nové provedení odpovídá parametrům a je v souladu s projektem.
p. Louvar – zda je počítáno s opravou schodů podél jeho domu – odp. starosta – ano, s opravou 

je počítáno v rámci drobnějších akcí včetně opravy opěrné zdi nad Dušanem Jaklem 
a opravou podezdívky plotu na Z straně školní zahrady. 

p. Effenberk – v opěrné zdi u Pytláka jsou nestabilní původní bloky. Bude potřeba opravit.
p. Souček – kritika na různé druhy dlažby na chodnících v centru obce - odp. starosta – dodavatel 
                    stavby silnice uvádí staré chodníky do původního stavu původní dlažbou, která je 
                    jiná než nová. Předpokládá řešit při stavbě nových chodníků.
p. Meier –   jak funguje kotel ve škole? Odp. starosta - funguje, ale zatím nešlo díky teplému 
                    počasí doladit kompletně regulaci.
p. Effenberk – na hřbitov by bylo třeba přidat popelnici na plastové obaly od svíček. Starosta 
                     zajistí. 
p. Zelený – poděkoval občanům – voličům za důvěru a vyslovil přesvědčení, že nové 
                  zastupitelstvo bude pracovat konstruktivně ve prospěch obce.
p. Louvar, p. Krčil – kritika na stávající volební systém, který v menších obcích nekopíruje vůli 
                    voličů. Díky mandátům je nepřehledný. Pan Krčil slíbil, že v této věci osloví 
                   předsedu senátu. 
p. A. Cohorna – zda bude po zrušení uzávěry omezen, tak jako dříve, provoz nákladních 
                    automobilů po silnici od odbočky podle Semerákových ke křížku na Veselici. Odp. 
                    starosta – s největší pravděpodobností ano. Pokud ne, dá se to řešit dodatečně. 

Ve Velké Jesenici dne 2. listopadu 2014 skončeno v 17:05 hod.
Zapsal: Rudolf                      

Ověřovatelé:         Starosta obce:

Vladimír Cohorna            Jana Cohornová
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ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)
............................................. okres .........................
konaných ve dnech (dne) ..................... byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.

Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků, jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek

      1
      1
-------
      1
    615
    325
    325

Velká Jesenice Náchod
10.10. - 11.10.2014

A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí  Jméno a příjmení                            Věk  Pořadí na HL  Počet hlasů
zvolení                                                                           

Volební strana č. 1 - NEZÁVISLÍ VELKÁ JESENICE
 1.     Jaroslav Zelený                              34        1.           245
 2.     Jiří Meier                                   63        2.           194
 3.     Vladimír Cohorna                             44        3.           115
 4.     Ivo Souček                                   41        4.            69

Volební strana č. 2 - Sbor dobrovolných hasičů
 1.     Jana Cohornová                               42        3.           168
 2.     Břetislav Krčil                              52        1.           137

Volební strana č. 3 - Sdružení nezávislých kandidátů, Tělovýchova
 1.     Petr Jeništa                                 37        1.           274
 2.     Pavel Rudolf                                 68        2.           145
 3.     Jaroslav Kmoníček                            35        4.           139

B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí  Jméno a příjmení                            Věk  Pořadí na HL  Počet hlasů
náhrad.                                                                           

Volební strana č. 1 - NEZÁVISLÍ VELKÁ JESENICE
 1.     Zuzana Valešová                              31        5.           105
 2.     Aleš Cohorna                                 39        6.            50
 3.     Jan Valeš                                    35        7.            73
 4.     Jana Jansová                                 52        8.            80
 5.     Jitka Saidlová                               39        9.            63

Volební strana č. 2 - Sbor dobrovolných hasičů
 1.     Radim Janoušek                               41        2.           129
 2.     Martin Vondra                                33        4.            49
 3.     Marcel Šitina                                24        5.            28
 4.     Josef Exnar                                  38        6.            36
 5.     Martin Louvar                                23        7.            38
 6.     Jana Krieglerová                             43        8.            78
 7.     Monika Šintáková                             48        9.            29

Volební strana č. 3 - Sdružení nezávislých kandidátů, Tělovýchova
 1.     Pavel Vohralík                               60        3.           113
 2.     Josef Vondra                                 58        5.            43

574562 - str. č. 1
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ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

 3.     Petr Havlík                                  34        6.            39
 4.     Lukáš Pražák                                 39        7.            62
 5.     Jitka Pražáková                              39        8.            42
 6.     Martin Pek                                   38        9.            70

C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
   kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:

Volební strana č. 1 - NEZÁVISLÍ VELKÁ JESENICE
Počet hlasů pro stranu:    994, hranice:      121,0
Kandidáti   Poř.    Jméno a příjmení                            Počet hlasů
            číslo                                                          

              1.    Jaroslav Zelený                                  245
              2.    Jiří Meier                                       194
              3.    Vladimír Cohorna                                 115
              4.    Ivo Souček                                        69
              5.    Zuzana Valešová                                  105
              6.    Aleš Cohorna                                      50
              7.    Jan Valeš                                         73
              8.    Jana Jansová                                      80
              9.    Jitka Saidlová                                    63

Volební strana č. 2 - Sbor dobrovolných hasičů
Počet hlasů pro stranu:    692, hranice:       83,6
Kandidáti   Poř.    Jméno a příjmení                            Počet hlasů
            číslo                                                          

              1.    Břetislav Krčil                                  137
              2.    Radim Janoušek                                   129
              3.    Jana Cohornová                                   168
              4.    Martin Vondra                                     49
              5.    Marcel Šitina                                     28
              6.    Josef Exnar                                       36
              7.    Martin Louvar                                     38
              8.    Jana Krieglerová                                  78
              9.    Monika Šintáková                                  29

Volební strana č. 3 - Sdružení nezávislých kandidátů, Tělovýchova
Počet hlasů pro stranu:    927, hranice:      113,3
Kandidáti   Poř.    Jméno a příjmení                            Počet hlasů
            číslo                                                          

              1.    Petr Jeništa                                     274
              2.    Pavel Rudolf                                     145
              3.    Pavel Vohralík                                   113
              4.    Jaroslav Kmoníček                                139
              5.    Josef Vondra                                      43
              6.    Petr Havlík                                       39
              7.    Lukáš Pražák                                      62
              8.    Jitka Pražáková                                   42
              9.    Martin Pek                                        70

574562 - str. č. 2
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ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

........................................17:16 hod., 11.10.2014

Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

Počet listů přílohy č. 1: ......1

Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:                                    

                                         ........................................................Jitka Erlebachová

zaměstnanec Českého statistického úřadu: ........................................................Jitřenka Vanická

1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový 
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:

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

574562 - str. č. 3



Příloha č. 1

K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) List č. 1

Obec (městys, město, městská část, městský obvod) 
............................................. okres .........................
Volební obvod č. 1              Volby ve dnech (dne): ....................

Velká Jesenice Náchod
10.10. - 11.10.2014

1. Zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalšího 
zjišťování výsledků voleb a seznam volebních stran, které jí vyhověly (§ 45 odst. 
1 zákona):

Celkem platných hlasů:    2613               Počet volených členů zastupitelstva:  9

                                                       Přepoč. základ               
Volební strana                           Počet  Počet  pro porovnání    Poměr hlasů
                                         hlasů  kand.  k hranici        k základu v %

č. 1 - NEZÁVISLÍ VELKÁ JESENICE            994    9       2613,00           38,04
č. 2 - Sbor dobrovolných hasičů            692    9       2613,00           26,48
č. 3 - Tělovýchova                         927    9       2613,00           35,47

Pro rozhodnutí o postupu bylo použito 5% hranice.

Seznam volebních stran, které postoupily do dalšího zjišťování výsledků voleb:
      NEZÁVISLÍ VELKÁ JESENICE
      Sbor dobrovolných hasičů
      Tělovýchova

2. Pořadí vypočtených podílů, počet mandátů pro jednotlivé volební strany:

Pořadí    Hodnota podílu    Číslo a zkrácený název volební strany

   1.             994,00     1 - NEZÁVISLÍ VELKÁ JESENICE      
   2.             927,00     3 - Tělovýchova                   
   3.             692,00     2 - Sbor dobrovolných hasičů      
   4.             497,00     1 - NEZÁVISLÍ VELKÁ JESENICE      
   5.             463,50     3 - Tělovýchova                   
   6.             346,00     2 - Sbor dobrovolných hasičů      
   7.             331,33     1 - NEZÁVISLÍ VELKÁ JESENICE      
   8.             309,00     3 - Tělovýchova                   
   9.             248,50     1 - NEZÁVISLÍ VELKÁ JESENICE      

Volební strana                       Mandáty

 1 - NEZÁVISLÍ VELKÁ JESENICE           4
 2 - Sbor dobrovolných hasičů           2
 3 - Tělovýchova                        3
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Příloha č. 1

K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

........................................17:16 hod., 11.10.2014

Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:                                    

                                         ........................................................Jitka Erlebachová

zaměstnanec Českého statistického úřadu: ........................................................Jitřenka Vanická

1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový 
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:

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