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Zápis
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice

č. 2/2015 konaného dne 28. dubna 2015 od 19:00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici

Přítomni: Cohorna, Cohornová, Jeništa, Kmoníček, Krčil, Meier, Rudolf, Souček, Zelený
Veřejnost: 17

Přítomné přivítal starosta obce Petr Jeništa a zahájil zasedání. Konstatoval, že veřejné 
zasedání bylo včas a řádně svoláno, je přítomna 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, Zelený

Návrh programu:
1. Kontrola úkolů
2. Závěrečný účet obce za rok 2014
3. Přijetí dotace
4. Plnění a úpravy rozpočtu 2015
5. Majetkoprávní úkony – pronájem rybníků, převzetí AULI, úprava nájemného 

v samoobsluze, věcné břemeno ve Veselici
6. Smlouva o dotaci na zateplení samoobsluhy
7. Vydání územního plánu
8. Financování chodu knihoven
9. Informace a diskuse

Hlasování o programu
Hlasování: ANO:     9        NE:     0       ZDRŽELO SE:      0  
Program zasedání č. 1/2015 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.

       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. Závěrečný účet obce za rok 2014
Starosta okomentoval Závěrečný účet obce Velká Jesenice za rok 2014, který je v příloze.
Vysvětlil nedostatky (v současnosti již odstraněné) zjištěné auditem. Dále konstatoval, že 
návrh visel na úředních deskách od 23.3.2015 do 28.4.2015, což je více než nutných 15 dní.

Usnesení č. 1/2/2015 – Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o 
výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2014, a 
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami. Ukládá starostovi 
oznámit nápravu chyb do 11.5.2015. Tímto schvaluje také účetní závěrku obce, 
Základní a mateřské školy a Velkojesenické s.r.o.

Hlasování: ANO:   9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0
Usnesení č. 1/2/2015 bylo přijato
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3. Přijetí dotace
POV- Dotační titul 2

Dne 24.4.2015 přišlo vyjádření, že nám byla přidělena dotace v Dotačním titulu 2
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na akci „Oprava místní uličky 
Schody ke kostelu“ celkem ve výši 96.000 Kč. Aby bylo možno dotaci z KHK použít, musí 
obecní zastupitelstvo schválit její přijetí.

Usnesení č. 2/2/2015 – Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace v Dotačním titulu 2
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na akci „Oprava místní 
uličky Schody ke kostelu“ celkem ve výši 96.000 Kč.

Hlasování: ANO:  9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0
Usnesení č. 2/2/2015 bylo přijato

4. Plnění rozpočtu a rozpočtová opatření
4.1. Rozpočtová opatření č. 1/2014 a 2/2014

Starosta předložil a okomentoval plnění rozpočtu a dal zastupitelstvu na vědomí rozpočtové 
opatření č. 1/2015, které učinil 31.3.2015.

4.2. Rozpočtové opatření č. 2/2015
Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtové opatření č. 2/2015 a okomentoval jeho 
potřebnost. Dále navrhnul jako součást rozpočtového opatření, aby i letos veškeré příjmy 
převáděné obci z loterií byly převedeny jako dotace TJ SOKOL Velká Jesenice.

Usnesení č. 3/2/2015 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2015 
učiněné starostou a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 tak jak je uvedeno v 
příloze s tím, že veškeré letošní příjmy z odvodů z loterií (položka 1351) budou 
převáděny na TJ Sokol Velká Jesenice, protože se jedná o částečnou náhradu financí 
v minulosti přidělovaných tělovýchovným jednotám po linii ČSTV z výtěžků Sazky.

Hlasování: ANO:  9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0
Usnesení č. 3/2/2015 bylo přijato

5. Majetkoprávní úkony

5.1. Pronájem rybníků na p.p.č. 120 a 124/2
Starosta konstatoval, že záměr pronájmu byl vyvěšen od 20.11.2014 do 20.1.2015.
Seznámil přítomné s upřesňujícími odpověďmi, které doplnili pouze dva uchazeči z 
původních tří -  Spolek rybářů Velká Jesenice a Rybářský klub české republiky Humburky.

Usnesení č. 4/2/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem rybníků na pozemcích 
p.p.č. 120 a 124/2 včetně těchto pozemků Spolku rybářů Velká Jesenice zastoupenému 
panem Jiřím Lukáškem.
Podmínky:

Doba pronájmu na 10 let od 1.1.2016 do 31.12.2025
Roční nájemné ve výši 7.000 Kč s každoročním navýšením o inflaci. 
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
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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
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

      Po široké diskuzi zastupitelů i veřejnosti došlo k hlasování.
Hlasování: ANO:  7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 2

Usnesení č. 4/2/2015 bylo přijato

Vzhledem k přijetí tohoto usnesení, nebylo již hlasováno o pronájmu druhému uchazeči.

5.2. Převzetí AULI
Starosta oznámil, že dlouho připravované převzetí nemovitostí bývalého AULI hotelu je již i 
administrativně připravené. K podpisu je připravena Smlouva o bezúplatném převodu 
nemovitostí s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM). Na 
nemovitostech neváznou žádné závazky ani dluhy. 

Usnesení č. 5/2/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod nemovitostí od 
státu do svého majetku dle smlouvy č.j. UZSVM/HNA/1384/2015-HNAM a pověřuje 
starostu, aby neprodleně učinil kroky k co nejrychlejšímu zajištění demolice. 

Hlasování: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0
Usnesení č. 5/2/2015 bylo přijato

5.3. Úprava nájemného v samoobsluze
Starosta seznámil s postupem prací na rekonstrukci samoobsluhy. Zdůvodnil účelnost 
původně neplánovaných prací uvnitř samoobsluhy a navrhnul usnesení.

Usnesení č. 6/2/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí celého nájemného za čp.
182 (byt i samoobsluha) za měsíce duben a květen 2015 z důvodu omezení užívání 
nemovitosti během rekonstrukce a následných vícenákladů nájemce s obnovením plného 
provozu.

Hlasování: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0
Usnesení č. 6/2/2015 bylo přijato

5.4. Věcné břemeno pro přípojku nízkého napětí
Jedná se o přípojku nízkého napětí pro pozemek p.p.č. 148 v k.ú. Veselice

Usnesení č. 7/2/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. 
IP-12-2007028/VB/01“.

Hlasování: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0
Usnesení č. 7/2/2015 bylo přijato
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6. Smlouva o dotaci na zateplení samoobsluhy

Usnesení č. 8/2/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu č. 14198403 o poskytnutí 
podpory ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní 
prostředí“.

Hlasování: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0
Usnesení č. 8/2/2015 bylo přijato

7. Vydání územního plánu

Usnesení č. 9/2/2015 – Zastupitelstvo obce vydává formou opatření obecné povahy Územní 
plán Velká Jesenice.

Hlasování: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0
Usnesení č. 9/2/2015 bylo přijato

8. Financování chodu knihoven

Usnesení č. 10/2/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje financování chodu knihoven 
prostřednictvím daru obce knihovně Jaroměř.

Hlasování: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0
Usnesení č. 10/2/2015 bylo přijato

9. Informace a diskuse
Podepsané smlouvy:

Opěrná zeď podél silnice mezi paní Uhlířovou a Hrudkovými pro stavbu chodníku. 
Výběrové řízení na realizaci vyhrála firma Stylbau. Zahájení 4.5., dokončení 31.5.2015.

Stavební dozor opěrná zeď – smlouva uzavřena s ing. Benešem.

 Intenzifikace kořenové čističky – 27.4. bylo vypsáno otevřené výběrové řízení na 
dodávku (zakázka ve výši 5,5 mil. Kč bez DPH). Nabídky minimálně 5ti uchazečů musí 
být dodány na OÚ do 1.6.2015 do 12 hod.  V podmínkách je zahájení 1.7. a dokončení 
do 30.11.2015. Nabídky neprodleně vyhodnotí výběrová komise.

 Bourání AULI – je nutná dokumentace bouracích prací, která bude jednak součástí 
žádosti na stavební úřad pro povolení demolice a mimo to je potřebná jako podklad pro 
zadání výběrového řízení na bourání. Proto bylo osloveno šest projektantů s termínem 
vyslovit se do 4.5. zda mají o zakázku zájem s nabídkou ceny za vypracování. Následně 
bude vybrán dodavatel dokumentace s termínem dokončení do 30.6.2015. Pak bude 
vypsáno výběrové řízení na dodavatele demolice. 

 Zahrádkáři úpravy – starosta oslovil vedení zahrádkářů se žádostí poskytnutí 
odborného názoru s návrhem úpravy prostranství v okolí pomníků v obci a na spodní 
část opěrné zdi u Louvarů včetně druhové skladby ovocných stromků pro uvažovanou 
výsadbu u Kapličky. 

 M-Silnice odstranění nedodělků po loňské rekonstrukci silnice v týdnu od 4.5.



Stránka 5 z 5

Diskuze

p. Cohornová – zajistí povrchovou úpravu patníků u rybníku. Barvu (vápno) dodá obec.

p. Valešová – dotaz jak bude naplněna povinnost obce likvidovat bioodpad – odp. starosta: Je 
počítáno s jeho odběrem na technickém dvoře Velkojesenické a jeho uložením na dodávku 
vždy v pondělí od 15 do 17 hod. a s jeho následným odvozem v závislosti na množství buď na 
obecní kompost nebo za poplatek smluvnímu partnerovi (Agro CS).   

                   
                   .                        . 
Ve Velké Jesenici dne 28. dubna 2015 skončeno ve 20,10 hod.
Zapsal: Rudolf                     

Ověřovatelé:         Starosta obce:

Vladimír Cohorna          Jaroslav Zelený                                 Petr Jeništa












