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Zápis
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice

č. 5/2015 konaného dne 2. prosince 2015 od 18:00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici

Přítomni: Cohorna, Cohornová, Jeništa, Kmoníček, Krčil, Meier, Souček, Zelený, Rudolf
Omluven: Rudolf – (dostavil se v 18:15)
Veřejnost: 15  

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: Zelený
Ověřovatelé zápisu: Souček, Cohorna

Návrh programu:
 Kontrola úkolů
 Plnění a úpravy rozpočtu 2015
 Pravomoc rozpočtových opatření
 Kontrola hospodaření zřizovaných organizací
 Majetkoprávní úkony, pozemky, restaurace Tělocvična
 Čistička – dotace, průběh
 Rozpočtové provizorium 2016
 Personální změny na obecním úřadě
 Ověřování kopií a podpisů
 Inventarizace
 Dotace na JSDH
 Informace a diskuse

Hlasování o programu
Hlasování: ANO: 8            NE: 0       ZDRŽELO SE: 0  
Program zasedání č. 5/2015 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.

       Postupuje – shromážďují se podklady, objednána revize

25/10 – Zajistit kolaudaci antukového hřiště – nutno zajistit revizi elektro a vlastní kolaudaci          
                                         starosta – nesplněno, trvá.
             Postupuje – zjištěn stav, objednává se dokumentace, konzultuje se se stavebním
                                 úřadem. 

2. Plnění rozpočtu a rozpočtová opatření
            Starosta předložil a okomentoval plnění rozpočtu a dal zastupitelstvu na vědomí 
rozpočtové opatření č. 8, 9 a 10/2015, tak jak jsou v příloze.. 



Stránka 2 z 6

3. Pravomoc rozpočtových opatření
Starosta informoval, že pravomoc rozpočtových opatření jemu delegovaná usnesením OZ ze 
14.12.2010 je potřeba pozměnit a navrhl usnesení:

Usnesení č. 1/5/2015
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
do výše 200.000,- Kč na straně příjmů a do výše 200.000,- na straně výdajů, jsou-li 
vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na 
finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů).
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v 
případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií 
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady 
je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z 
neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné 
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, 
protože výdaj musí být realizován. 
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření 
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po 
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění.

Hlasování: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 
Usnesení č. 1/5/2015 bylo přijato

pozn. (18:15): přišel zastupitel Pavel Rudolf

4. Kontrola hospodaření zřizovaných organizací
Starosta informoval o nutnosti pověřit kontrolou hospodaření konkrétní osoby a navrhl 
usnesení

Usnesení č. 2/5/2015 – Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolou hospodaření zřizované 
organizace Velkojesenická s.r.o. a příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Velká Jesenice tyto osoby: Vladimíra Cohornu, Ivo Součka, 
Ing. Zuzanu Valešovou s tím, že kontrola bude provedena do 31.12.2015.

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

5. Majetkoprávní úkony
5.1. Majetkové změny pro vybudování „Stezky okolo vodní nádrže Rozkoš“

Starosta představil upřesnění směn pro vybudování cyklostezky. Obec dodatkem 
smlouvy získává méně původních pozemků, ale navíc dva pozemky p.p.č. 1039 a 1474/1 
v k.ú. Velká Jesenice

Usnesení č. 3/5/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě 
budoucí o směně pozemků s Městem Česká Skalice tak, jak je v příloze.

Hlasování: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0  
Usnesení č. 3/5/2015 bylo přijato
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5.2. Směna pozemků u pomníku a zvoničky ve Veselici
            Jedná se o směnu obecních pozemků s panem Voborníkem zajišťující narovnání 
hranic se skutečností, záměr byl schválen usnesením č. 3/3/2015. Záměr prodeje visel na 
úředních deskách od 5.6. do 22.6.2015 a nyní byly geometrickým plánem pouze zpřesněny 
výměry a označení pozemků.
Usnesení č. 4/5/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku p.p.č. 148 
označené jako „a“ o výměře 52 m2 z majetku obce za nově vzniklý pozemek 130/3 o 
výměře 52 m2 oddělený z pozemku 130/2 z majetku pana Voborníka - vše v k.ú. Veselice 
nad Metují, vše odděleno geometrickým plánem č. 73-35/2015 pro k.ú. Veselice nad 
Metují. 
Podmínky:

a) Směňované části pozemků mají stejné hodnoty, takže směna je bezúplatná
b) Náklady na geometrický plán zaplatil pan Voborník
c) Smlouvy zajistí a poplatek za vklad do katastru uhradí obec Velká Jesenice

Hlasování: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0
Usnesení č. 4/5/2015 bylo přijato

5.3. Prodej pozemku p.p.č. 197/6 v k.ú. Veselice nad Metují (jez na Rozkošné)
            Starosta konstatoval, že záměr prodeje nemovitosti byl vyvěšen na úředních deskách 
více než zákonem požadovaných 15 dní, a to od 29.10. do 2.12.2015. O odkoupení tohoto 
pozemku požádalo Povodí Labe, státní podnik. Cena byla stanovena znaleckým posudkem na 
Kč 220,--. Starosta navrhl usnesení: 
Usnesení č. 5/5/2015 – Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.p.č. 197/6 v k.ú. 
Veselice nad Metují (vyvěšeno od 29.10. do 2.12.2015) za 220 Kč do vlastnictví Povodí 
Labe, státní podnik a dle dalších podmínek smlouvy č. D994150306, která je v příloze.

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

5.4. Nesoulad průběhu hranic v katastru se skutečností ve Veselici „U Kohouta“ 
            Starosta informoval o došlé žádosti o prodej pozemků. Vysvětlil zjištěné skutečnosti a 
konzultoval s přítomnými vhodnost různých řešení. Z diskuse vyplynul návrh usnesení.

Usnesení č. 6/5/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr upravit vlastnické hranice za 
podmínek:

1) Prodat pozemek 171/2 v k.ú. Veselice nad Metují a pozemek 181/2 v k.ú. Volovka 
lze pouze za podmínky, že obci bude odprodán pozemek 169/3 v k.ú. Veselice nad 
Metují.

2) Jednotka výměry, tedy 1 m2 všech předmětných pozemků má stejnou cenu a to 
50,-Kč/m2. Pro výpočet vzájemných náhrad je tak rozhodující celková bilance 
výměr převáděných pozemků.

3) Daň z převodu nemovitostí a geometrický plán zaplatí Ing. Kamil Lukášek a 
poplatky za vklad do katastru zaplatí obec.

Hlasování: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0
Usnesení č. 6/5/2015 bylo přijato



Stránka 4 z 6

5.5. Prodej části pozemku u vjezdu na dvůr školy 
            Starosta informoval o žádosti paní Ducháčové o odprodej části pozemku. Z diskuse 
vyplynul návrh usnesení.

Usnesení č. 7/5/2015 – Zastupitelstvo obce neprodá část pozemku 9/3 v k.ú. Velká 
Jesenice u vjezdu na dvůr školy.

Hlasování: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0
Usnesení č. 7/5/2015 bylo přijato

5.6. Pronájem restaurace Tělocvična
            Starosta informoval o výpovědi stávajícího nájemce a o vypsání záměru nového 
pronájmu. Z diskuse vyplynulo:

1) Starosta bude jednat se stávajícím nájemcem o rozsahu a ceně vybavení, které nájemce 
zakoupil a nyní nabízí obci k odkoupení.

2) Obec bude podle zakoupeného dovybavení pronájem nabízet ve dvou variantách – se 
správcováním tělocvičny za 6.000 Kč měsíčně a bez správcování za 12.000 Kč 
měsíčně.

6. Čistička
6.1. Průběh stavby
            V pondělí 30.11. 2015 bylo zahájeno předávací řízení. Technologie je dokončená, 
probíhá dolaďování systémů a provozu. Stavba bude pravděpodobně převzata, ale s vadami a 
nedodělky nebránícími užívání, kterými jsou konečné terénní úpravy. Ty bude možno 
definitivně dokončit až na jaře 2016. Tento stav se očekával již při zadání stavby v červenci. 
Čistička ale i během rekonstrukce čistila a fungovala. Celková cena stavby je dopočítávána a 
je na úrovni plánovaného rozpočtu.

6.2. Dotace
            Na akci se podařilo získat dotaci ve výši 60% stavebních nákladů. Z celkové ceny  
5.081.180 obec zaplatí 2.032.472 a dotace bude ve výši 3.048.708. Dotace je poskytnuta 
z Ministerstva zemědělství. Starosta jede v úterý 8.12.2015 do Prahy podepsat rozhodnutí a 
předat faktury k proplacení.

7. Rozpočtové provizorium na rok 2016
            Starosta navrhl, aby stejně jako v minulých letech byl definitivní rozpočet obce 
na rok 2016 sestaven v lednu příštího roku podle zůstatku z roku 2015, a aby obec do té doby 
hospodařila v režimu rozpočtového provizoria. Dále poukázal na velmi omezené možnosti 
rozpočtu 2016. Starosta tedy vyzval zastupitele i veřejnost ke střídmým úvahám nad 
potřebami příštího rozpočtu. Starosta navrhl usnesení:

Usnesení č. 8/5/2015 – Zastupitelstvo schvaluje, že obec bude od 1.1.2016 hospodařit 
podle rozpočtového provizoria v příloze. Objednané a nasmlouvané akce je možno 
hradit v plné výši. Ostatní výdaje lze čerpat vždy v poměru 1/12 za kalendářní měsíc.

Hlasování:    ANO: 9                    NE: 0                ZDRŽELO SE: 0
Usnesení č. 8/5/2015 bylo přijato

8. Personální změny na obecním úřadě
- Avizovaná mateřská a rodičovská dovolená (výběr náhrady pokladní)

Ve výběrovém řízení byla vybrána Bc. Monika Fraňková – nastoupí od 1.1.2016
- Výpověď dosavadní účetní – skončila 30.11.2015

Ve výběrovém řízení byla vybrána Nataša Zmrzlíková – nastoupila od 1.11.2015
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9. Ověřování kopií a podpisů
            Starosta informoval zastupitele i veřejnost, že ověřování na OÚ mohou provádět: 
paní Jana Vondráčková a paní Monika Fraňková. 

10. Inventarizace
            Starosta seznámil zastupitele s příkazem starosty k inventurám 2015, v němž jmenuje 
členy dílčích a hlavní inventarizační komise a jim určené úseky inventur včetně termínů a 
navrhl usnesení:

Usnesení č. 9/5/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok 2015 tak, jak 
je uveden v příloze.

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

11. Dotace na JSDH
            Starosta seznámil zastupitele s možností přijmout dotaci ve výši 13 999,72 Kč.

Usnesení č. 10/5/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na JSDH podle 
smlouvy o poskytnutí dotace KHK číslo 15JPO03-0072.

Hlasování:      ANO: 9                                  NE: 0                       ZDRŽELO SE: 0
Usnesení č. 10/5/2015 bylo přijato 

12. Informace a diskuse
Schody ke kostelu – dotace 

SDH Veselice – Na OÚ byla podána žádost o navýšení roční dotace na Kč 15.000,-- (nový
křovinořez v hodnotě cca Kč. 10.000,--). Z řad zastupitelů padl návrh, 
koupit nový křovinořez do Velkojesenické s.r.o. a starší, avšak funkční 
předat (prodat obci - SDH Veselice z důvodu většího využití přístroje ve 
firmě Velkojesenická.  

Malované mapy – OÚ dostal nabídku na malované mapy. Cena, kterou by obec měla za mapy
                              zaplatit, činí cca Kč 20.000,-- (1x nástěnná mapa – na samoobsluhu, 
                              10x mapa v laminu, 50x papírová mapa). Do mapy lze za tuto cenu vložit 
                              2 obrázky (symboly) obce a na zadní stranu mapy krátké povídání o obci.
                              Z diskuse vyplynulo, že za tuto cenu obec mapy objednávat nebude. 

Rozhlas – Před krátkým časem došlo k opravě místního rozhlasu, který by měl již fungovat.

Kontejner na textil – Nový kontejner na textil byl umístěn v prostoru za obchodem
                                  a obec bude dostávat od provozovatele 1.500,--/rok.
                                  Dále proběhlo jednání s panem Jirouškem o odvozu starého papíru z
                                  nově pořízeného kontejneru a případně i plastů. Papír bude vyvážen p.
                                  Jirouškem pro obec zdarma, avšak na plasty nemá zatím kapacitu.
  
Zpravodaj – Starosta informoval zástupce spolků i veřejnost, že se blíží uzávěrka pro
                    příspěvky do zpravodaje - čtvrtek 10.12.2015
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Kácení před prodejnou – Již na minulém zasedání OZ proběhl návrh skácet vzrostlý jehličnan
před samoobsluhou, protože zasahuje větvemi do nově zhotoveného
přístřešku prodejny a vytváří na něm nepořádek. Z diskuse 
vyplynulo, že všichni přítomní na jednání OZ jsou spíše pro jeho 
zkácení. Výslovné přání ponechat strom na místě za uplynulé 3 
měsíce nikdo nevyslovil. Starosta proto podnikne kroky k jeho 
skácení společně s dřevinami na hřbitově a u cesty ke kapličce (viz 
minulé zasedání OZ).

Cesta u p. Kmoníčka – OÚ obdržel žádost od p. Kmoníčka o úpravu stávající komunikace 
                                      z důvodu špatného vjíždění na jeho pozemek k nově vystavěnému
                                      rodinnému domu. S panem Kmoníčkem a bydlícími v bezprostředním
                                      okolí bylo vše prodiskutováno a shodli se na tom, že komunikace
                                      nemusí být upravena v blízké době, ale že se s tímto záměrem bude do
                                      budoucna počítat. 

Diskuze

p. Rudolf – Navrhuje apelovat ve zpravodaji na občany, aby dodržovali třídění odpadů a
                   nevhazovali do kontejnerů či nepokládali vedle nich odpad, který tam vůbec
                   nepatří (např. autosklo, porcelán, keramika apod.).
                   K tomuto tématu se přidala i veřejnost a upozorňuje na častý nepořádek u
                   kontejnerů, načež starosta přislíbil ještě častější kontroly s úklidem v jejich okolí.
                   Dále byla veřejností vznesena připomínka k častému nepořádku v prostoru pod
                   přístřeškem u samoobsluhy. V diskusi došlo k závěru, že se o tento prostor bude
                   více starat nájemník samoobsluhy.    

pí. Cohornová – Informovala veřejnost a zastupitele, že budou v obci pořádat maškarní ples
                          a že by tuto událost chtěli spojit se šibřinkami. Proto si tuto událost vezme
                          pod záštitu kulturní komise. Termín konání akce musí být ještě dojednán.

p. Hofman – Žádá o vyřešení rychlého průjezdu některých vozidel po komunikaci před
                     bytovkami (u ZŠ). Starosta přislíbil, že se pokusí celou věc vyřešit.  

p. Šinták – Informoval, že pod nově vybudovanými schody je nevhodný materiál, do kterého
                  se boří boty (příliš měkké, blátivé). Starosta přislíbil, že tuto skutečnost prověří a
                  případně požádá zhotovitele o nápravu.

Ve Velké Jesenici, dne 2. prosince 2015, skončeno v 19.15 hod.

Zapsal: Zelený
                      

Ověřovatelé:         Starosta obce:

Ivo Souček            Vladimír Cohorna                             Petr Jeništa



Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2015
PŘÍJMY

č.účtu text

Vyvěšený 

návrh

Změny ke 

schválení

Schválený 

rozpočet

Opatření 

č.6

Po opatření 

č.6

Opatření 

č.7

Po opatření 

č.7 Opatření č.8

Po opatření 

č.8 Opatření č.9

Po opatření 

č.9

Opatření 

č.10

Po opatření 

č.10

1111 daň z přijmů ze závislé činnosti 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 533 463 96%
1112 daň z přijmů fyz. osob ze SVČ 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 30 526 15%
1113 DPFO z kapital.výnosů 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 10 000 185 000 185 000 184 848 100%
1121 daň z příjmů práv. osob 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 379 322 92%
1122 daň z příjmů práv.osob - za obec 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0%
1211 daň z přidane hodnoty 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 226 504 95%
1334 odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 0 0 0 0 0 0 0
1341 poplatky ze psů 10 000 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 100%
1345 poplatky z ubytovací kapacity 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1 800 45%
1351 odvod loterií 23 266 23 266 23 266 6 527 29 793 853 30 646 30 646 100%
1361 správní poplatky 2 000 2 000 3 000 3 000 1 000 4 000 4 000 4 000 3 520 88%
1511 daň z nemovitosti 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 646 472 86%
4112 dotace na správu obce 134 800 134 800 134 800 134 800 134 800 134 800 134 800 123 567 92%
4122 neinv.transfery od kraje  - JSDH 10 444 10 444 10 444 10 444 10 444 10 444 100%
4122 neinv.transfery od kraje - schody ke kostelu 96 000 96 000 96 000 -11 527 84 473 84 473 84 473 100%

6330/4143 převody z rozpočtových účtů (fond VAK z obce) 0 53 400 53 400 53 400 53 400 53 400 53 400 53 400 0%
4216 dotace FS na zateplení samoobsluhy 1 769 695 1 769 695 1 769 695 1 769 695 1 769 695 1 769 695 1 769 695 1 178 121 67%
4213 dotace SFZP na zateplení samoobsluhy 104 099 104 099 104 099 104 099 104 099 104 099 104 099 69 301 67%

mezisoučet - příjmy, daně 9 522 794 188 200 9 710 994 0 9 843 704 0 9 843 704 1 000 9 844 704 5 000 9 849 704 853 9 850 557 8 515 006 86%

1032 lesy - prodej dříví 0 0 0 0 0 0 0
2141/2132 samoobsluha - nájemné nebytové prostory 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 58 311 73%
2310/2132 infrastruktura-voda-(fond VAK z tranzitu a od lidí) 200 000 -24 250 175 750 175 750 175 750 175 750 175 750 175 750 46 045 26%
2321/2132 infrastruktura-kanalizace (fond VAK od lidí) 340 000 -58 708 281 292 281 292 281 292 281 292 281 292 281 292 74 660 27%
2341/2131 vodní díla - rybník pronajem 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 100%

3319 příjmy kultura 3 000 7 000 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 11 816 98%
3412/2132 pronájem tělocvičny 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 188 328 75%

3612 nájemné z bytů prostor (čp 102 a samoobsluha) 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 71 262 89%
3632/2111 přijmy z pronajmů na hřbitově 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 12 376 83%

3639 pronájem a prodej majetku obce 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 5 000 40 000 160 000 200 000 36 690 18%
3722/2112 přijmy z žetonů na odpad 160 000 160 000 180 000 20 000 200 000 200 000 50 000 250 000 250 000 214 450 86%
3725/ příjmy za tříděný odpad (Ekokom) 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 28 414 47%
3745/2310 příjmy z prodeje krátkodobého majetku-KUBOTA 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 12 459 96%

5512 přijaté pojistné náhrady - zásahy JSDH 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 100%
6171 činnost místní správy (pronájem movitých) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 4 577 46%

6310/2141 úroky z účtu 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 7 211 72%

mezisoučet - ostatní příjmy 1 248 000 -75 958 1 172 042 0 1 218 242 20 000 1 238 242 0 1 238 242 55 000 1 293 242 160 000 1 453 242 782 799 54%

Příjmy celkem 10 770 794 112 242 10 883 036 0 11 061 946 20 000 11 081 946 1 000 11 082 946 60 000 11 142 946 160 853 11 303 799 9 297 805 82%

bilance: -6 804 000 bilance: -6 916 964 bilance: -6 916 964 bilance: -6 916 964 bilance: -6 916 964 bilance: -6 916 964 bilance: -6 916 964
SCHODEK SCHODEK SCHODEK SCHODEK SCHODEK SCHODEK SCHODEK

Vyvěšeno:
17.2.2015
Sejmuto:

11.3.2015

Čerpání k 30.11.2015

Schváleno usnesením 
obecního zastupitelstva 

č. 1/4/2015 dne 
16.9.2015

Učiněno starostou obce 
dne 30.9.2015

Učiněno starostou obce 
dne 9.10.2015

Učiněno starostou obce 
dne 23.11.2015

Schváleno usnesením 
obecního zastupitelstva 

č. 2/1/2015 dne 
11.3.2015

Učiněno starostou obce 
dne 2.11.2015



Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2015
VÝDAJE 

č.účtu orj text

Vyvěšený 

návrh

Změny ke 

schválení

Schválený 

rozpočet

Opatření 

č.6

Po opatření 

č.6

Opatření 

č.7

Po opatření 

č.7 Opatření č.8

Po opatření 

č.8 Opatření č.9

Po opatření 

č.9

Opatření 

č.10

Po opatření 

č.10

čerpání k 

30.11.2015 %

1032 lesní činnost 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0%
2141 1 obchod - běžná údržba 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0%
2141 11 obchod - zateplení - z předpokládané dotace FS 1 769 695 1 769 695 1 769 695 1 769 695 1 769 695 1 769 695 1 769 695 2 484 596 140%
2141 12 obchod - zateplení - z předpokládané dotace SFŽP 104 099 104 099 104 099 104 099 104 099 104 099 104 099 0 0%
2141 13 obchod - zateplení - vlastní - způsobilé k dotaci 208 201 208 201 208 201 208 201 208 201 208 201 208 201 0 0%
2141 14 obchod - zateplení - vlastní-nezpůsobilé k dotaci 147 915 147 915 147 915 147 915 147 915 147 915 147 915 5 028 3%
2141 15 obchod - zateplení - administrace, projekt 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0%
2141 16 obchod - zateplení - nesouvisející s dotací 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 0 0%
2212 silnice - údržba ,sníh,drť 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 -100 000 150 000 150 000 84 978 57%
2219 cyklotrasa Rozkoš - DÚŘ, výkupy a vynětí ZPF 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 0%
2310 vodovod.přípojky - nové u RD 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 17 214 86%

2310/5151 vodovod - fond infrastr. - dopl.obce 0 36 400 36 400 0 0 0 0 0 ########
2321 11 kanalizace pod silnicí II/304 - soutěžená zakázka 287 824 287 824 287 824 287 824 287 824 287 824 287 824 0 0%
2321 12 kanalizace pod silnicí II/304 - další náklady, VB, … 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 39 345 39%
2321 13 kanalizace pod silnicí II/304 - technický dozor 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536 87 537 100%
2321 21 rozšíření KČOV - poplatky, technický dozor, ... 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 130 474 52%
2321 22 rozšíření KČOV - realizace 6 455 350 6 455 350 6 455 350 6 455 350 6 455 350 6 455 350 6 455 350 962 052 15%

2321/5151 kanalizace - fond infrastr. - dopl.obce 0 17 000 17 000 0 0 0 0 0 ########
3113 Základní škola -  dotace 750 000 750 000 -50 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 537 500 77%
3314 provoz knihoven 34 000 34 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 43 840 91%
3319 kultura  -akce, příspěvky na ceny 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 14 746 67%
3391 spolupráce Polsko-udžitelnost 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 10 024 67%
3399 SPOZ - jubilea, 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 10 358 41%
3412 tělocvična - provoz 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 194 631 56%
3419 1 tělocvična - investice dokončení 0 0 0 0 0 0 0 ########
3419 2 tělovýchova - příspěvek 60 000 20 000 80 000 103 266 103 266 103 266 6 527 109 793 853 110 646 78 472 71%

3429/5229 dotace místním spolkům 20 000 30 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 17 000 34%
3612 byty 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0%
3631 veřejne osvětlení 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 16 000 136 000 136 000 126 185 93%
3632 pohřebnictví údržba 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 5 845 29%
3635 územní plánování - projekty 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 36 300 43%
3639 1 prodeje pozemků - geometrické pl. a popl. 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000 80 000 80 000 66 936 84%
3639 2 přisp.Metuje a SMO,ÚPA, 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 18 248 52%
3639 3 nákup pozemků (pod tělocvičnou, "meze") 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 0 0%
3639 4 chodníky u silnice II/304 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 528 572 48%
3639 5 schody ke kostelu 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 172 576 86%
3639 6 střecha hasičárny (čp 10) Veselice 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 92 741 46%
3639 7 bourání a úklid AULI 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 58 685 6%
3639 8 varovný systém - obecní rozhlas 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 4 613 15%
3639 9 rozpočtová rezerva 437 174 21 806 458 980 534 753 20 000 554 753 1 000 555 753 -2 527 553 226 160 000 713 226 0 0%
3639 10 úpravy školní kuchyně - projekt a příprava 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0%
3722 svoz odpadu-žetony a plasty 325 000 325 000 325 000 325 000 325 000 325 000 325 000 258 746 80%
3745 údržba veřej.prostranství 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 100 000 500 000 500 000 428 255 86%
5512 1 požární ochrana JSDH VJ 70 000 70 000 92 200 92 200 92 200 92 200 92 200 69 932 76%
5512 2 požární ochrana Veselice 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1 744 35%
6112 zastupitelstvo obce 780 000 780 000 780 000 780 000 780 000 780 000 780 000 719 145 92%
6171 správa obce 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 646 316 81%
6310 1 úroky 107 000 107 000 107 000 107 000 107 000 107 000 107 000 91 738 86%
6310 2 služby pen. Ústavům 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 11 915 79%
6330 1 převody vlastním účtům - infrastr. voda - dopl.obce 36 400 36 400 36 400 36 400 36 400 0%
6330 2 převody vlastním účtům - infrastr. kanál - dopl.obce 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 0%
6399 daň z příjmu za obec 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0%
6402 fin. vypořádání min. let - vratky dotací na volby 3 671 3 671 3 671 3 671 3 671 3 671 100%

VÝDAJE CELKEM 17 574 794 225 206 17 800 000 0 17 978 910 20 000 17 998 910 1 000 17 999 910 60 000 18 059 910 160 853 18 220 763 8 059 958 45%

bilance: -6 804 000 -6 916 964 -6 916 964 -6 916 964 -6 916 964 -6 916 964 -6 916 964
SCHODEK SCHODEK SCHODEK SCHODEK SCHODEK SCHODEK SCHODEK

Vyvěšeno:
17.2.2015
Sejmuto:

11.3.2015

Schváleno usnesením 
obecního zastupitelstva č. 
2/1/2015 dne 11.3.2015

Schváleno usnesením 
obecního zastupitelstva 

č. 1/4/2015 dne 
16.9.2015

Učiněno starostou obce 
dne 30.9.2015

Učiněno starostou obce 
dne 23.11.2015

Učiněno starostou obce 
dne 9.10.2015

Učiněno starostou obce 
dne 2.11.2015
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Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2016
PŘÍJMY

č.účtu text Provizorium

1111 daň z přijmů ze závislé činnosti 1 600 000
1112 daň z přijmů fyz. osob ze SVČ 30 000
1113 DPFO z kapital.výnosů 175 000
1121 daň z příjmů práv. osob 1 500 000
1122 daň z příjmů práv.osob - za obec 
1211 daň z přidane hodnoty 3 400 000
1334 odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 0
1341 poplatky ze psů 12 000
1345 poplatky z ubytovací kapacity 4 000
1351 odvod loterií
1361 správní poplatky 4 000
1511 daň z nemovitosti 750 000
4112 dotace na správu obce 134 800
4122 neinv.transfery od kraje  - JSDH 0
4122 neinv.transfery od kraje - schody ke kostelu 0

6330/4143 převody z rozpočtových účtů (fond VAK z obce) 0
4216 dotace FS na zateplení samoobsluhy 0
4213 dotace SFZP na zateplení samoobsluhy 0

mezisoučet - příjmy, daně 7 609 800

1032 lesy - prodej dříví 0
2141/2132 samoobsluha - nájemné nebytové prostory 80 000
2310/2132 infrastruktura-voda-(fond VAK z tranzitu a od lidí) 0
2321/2132 infrastruktura-kanalizace (fond VAK od lidí) 0
2341/2131 vodní díla - rybník pronajem 7 000

3319 příjmy kultura 12 000
3412/2132 pronájem tělocvičny 250 000

3612 nájemné z bytů prostor (čp 102 a samoobsluha) 80 000
3632/2111 přijmy z pronajmů na hřbitově 15 000

3639 pronájem a prodej majetku obce 35 000
3722/2112 přijmy z žetonů na odpad 200 000
3725/ příjmy za tříděný odpad (Ekokom) 40 000
3745/2310 příjmy z prodeje krátkodobého majetku-KUBOTA 0

5512 přijaté pojistné náhrady - zásahy JSDH 11 200
6171 činnost místní správy (pronájem movitých) 0

6310/2141 úroky z účtu 10 000

mezisoučet - ostatní příjmy 740 200

Příjmy celkem 8 350 000

bilance: -255 099
SCHODEK

Finncování třídy 8:

8115 použití zůstatku z předchozích let - účty 2 684 855
8115 použití zůstatku fondu obnovy VAK (splátky úv.)
8124 splátka jistiny úvěru ČS 2012 -699 850
8124 splátka jistiny úvěru ČS 2014 -1 729 906

Celkem financování za třídu 8 255 099

Příjmové prostředky celkem 8 605 099



Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2016
VÝDAJE 

č.účtu orj text Provizorium

1032 lesní činnost 1 000
2141 1 obchod - běžná údržba, vitriny, koše, . . . 40 000
2212 silnice - údržba ,sníh,drť 250 000
2219 cyklotrasa Rozkoš - DÚŘ, výkupy a vynětí ZPF 200 000
2310 vodovod.přípojky - nové u RD 20 000

2310/5151 vodovod - fond infrastr. - dopl.obce 0
2321 11 kanalizace pod silnicí II/304 - soutěžená zakázka 287 824
2321 21 rozšíření KČOV - poplatky, technický dozor, ... 150 000
2321 22 rozšíření KČOV - realizace 500 000

2321/5151 kanalizace - fond infrastr. - dopl.obce 0
3113 Základní škola -  dotace 700 000
3314 provoz knihoven 34 000
3319 kultura  -akce, příspěvky na ceny 22 000
3391 spolupráce Polsko-udžitelnost 15 000
3399 SPOZ - jubilea, 25 000
3412 tělocvična - provoz 350 000
3419 1 tělocvična - investice dokončení 0
3419 2 tělovýchova - příspěvek 80 000

3429/5229 dotace místním spolkům 32 000
3612 byty 20 000
3631 veřejne osvětlení 120 000
3632 pohřebnictví údržba 20 000
3635 územní plánování - projekty 0
3639 1 prodeje pozemků - geometrické pl. a popl. 40 000
3639 2 přisp.Metuje a SMO,ÚPA, 44 040
3639 3 nákup pozemků (pod tělocvičnou, "meze") 370 000
3639 4 chodníky u silnice II/304 500 000
3639 6 střecha hasičárny (čp 10) Veselice 10 000
3639 7 bourání a úklid AULI 2 000 000
3639 8 varovný systém - obecní rozhlas 30 000
3639 9 rozpočtová rezerva 200 000
3639 10 úpravy školní kuchyně - projekt a příprava 50 000
3722 svoz odpadu-žetony a plasty 325 000
3745 údržba veřej.prostranství 400 000
5512 1 požární ochrana JSDH VJ 75 000
5512 2 požární ochrana Veselice 5 000
6112 zastupitelstvo obce 800 000
6171 správa obce 800 000

6310/5141 úroky 66 235
6310/5163 služby pen. Ústavům 15 000

6330 1 převody vlastním účtům - infrastr. voda - dopl.obce 0
6330 2 převody vlastním účtům - infrastr. kanál - dopl.obce 0
6399 daň z příjmu za obec 8 000

VÝDAJE CELKEM 8 605 099

bilance: -255 099
SCHODEK



Plán inventur na rok 2015

Obec : , Velká Jesenice 
Adresa: Velká Jesenice 200, PSČ 552 24

IČO: 00273163
Vydává: starosta obce
Platnost: od 20.12.2015 do 31.1.2016

Ve smyslu zákona č. 563/1991 SB., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010 stanovuji 
tento plán inventur.

Řádná periodická inventura majetku obce pro inventarizační položky ( seznam inventurních 
soupisů ) bude zahájena dne 4.1.2016 a ukončena dne 31.1.2016.
Z této inventury bude pořízen Inventurní soupis majetku.

Zahájení činnosti inventurní komisí pro inventarizační položky je ke dni 4.1.2016 a ukončení 
jejich činnosti je ke dni 6.2.2016.

Zpracování soupisů bude ukončeno dne 6.2.2016

Veškeré inventarizační a zúčtovatelné inventarizační rozdíly musí být proúčtovány k datu 
zpracování účetní závěrky31.12.2015
Inventarizační zpráva musí být zpracována do 6.2.2016

Při inventarizaci majetku se postupuje dle Směrnice č. /2011, Směrnice o inventarizaci.
Členové inventarizační komise jsou povinni poustupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. a dle 
vnitřní normy k inventarizaci organizace. Za tímto účelem jsou povinni se s oběma předpisy 
seznámit.
HIK je povinna seznámit s touto normou a závaznými vzorovými tiskopisy všechny členy IK 
do 20.1.2015. Členové DIK včetně předsedy se zúčastní proškolení k provádění inventarizace.

K zajištění inventarizace se zřizuje tato hlavní inventarizační komise:

Hlavní inventarizační komise:
Předseda: Ing. Petr Jeništa
Členové: Zelený Jaroslav, Nataša Zmrzlíková - účetní 

Druh majetku:
Stavby pozemky, drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, ostatní 
dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, drobný nehmotný dlouhodobý 
majetek, zásoby, nedokončený dlouhodobý majetek.

Hotovost, běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové evidence, účty 
časového rozlišení ( finanční dlouhodobý majetek ).

Ve Velké Jesenici dne 2.12.2015

                                                                                            Ing. Petr Jeništa
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SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Financování JPO (15JPO03) 

Smlouva č.: 15JPO03-0072

kterou v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, uzavřely tyto smluvní strany:

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 
Králové

zástupce: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek 
hejtmana

IČO:
DIČ:

70889546
CZ70889546

název banky, u níž je veden bankovní účet: Komerční banka Hradec Králové

bankovní spojení (pro účely této smlouvy dále 
jen „bankovní účet“):

78-7544530247/0100

(dále jen „poskytovatel“)
a

OBEC VELKÁ JESENICE

sídlo obce: Velká Jesenice 200, 55224 Velká Jesenice

zástupce obce: Petr Jeništa

IČO: 00273163

DIČ:

název banky, u níž je uveden bankovní účet: Česká spořitelna, a.s.

bankovní spojení (pro účely této smlouvy dále 
jen „bankovní účet“:

2583330309/0800

(dále jen „příjemce“)

I.
Předmět smlouvy a účel dotace

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na financování výdajů
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) vynaložených v roce 2015:

a. na odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev [ustanovení § 4 odst. (2) vyhlášky 
č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších 
předpisů] a velitelů JSDH obce k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení 
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, specializační kurzy pro určené členy 
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JSDH obce, instrukčně metodická zaměstnání a taktická nebo prověřovací cvičení 
pořádaná Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS“).

b. výdaje za uskutečněný zásah jednotky JSDH obce na výzvu územně příslušného 
operačního a informačního střediska HZS mimo její územní obvod,  

c. na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává v majetku příjemce, 
neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných 
prostředků požární ochrany (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče, 
apod.) jednotky požární ochrany (dále jen „JPO“) kategorie II, III a V, která provedla 
ve smyslu ustanovení § 29 odst. (4) písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zásah v průběhu roku mimo svůj územní 
obvod v souladu s poplachovým plánem kraje na výzvu operačního a informačního 
střediska HZS v souladu s ustanovením § 73 odst. 3 tohoto zákona. Příjemce dotaci 
přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní zodpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a s podmínkami této smlouvy. 

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní zodpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a s podmínkami této smlouvy.

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.), a zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnými „Pravidly pro poskytování a čerpání 
účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Královéhradeckého kraje na rok 2015 schválené usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje dne 11. 5. 2015 č. ZK/21/1406/2015 (dále jen „Pravidla“).

4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto 
zákona.

5. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 
státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí 
těchto podpor nevylučují.

II.
Výše a způsob poskytnutí dotace

1. Příjemci je poskytována účelová neinvestiční dotace v celkové výši 13 999,72 Kč. 

2. Rozdělení peněžních prostředků:

a. podle článku I. odst. 1. písm. a) se poskytují ve výši 2 400 Kč, 
b. podle článku I. odst. 1. písm. b) se poskytují ve výši 2 937,72 Kč,
c. podle článku I. odst. 1. písm. c) se poskytují ve výši 8 662 Kč.

3. Poskytovatel se zavazuje celou výši dotace poukázat jednorázově bankovním převodem na 
bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 45 dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy. Lhůta je splněna za předpokladu, že v dané lhůtě budou peněžní
prostředky ve výši dotace odepsány z bankovního účtu poskytovatele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy.
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III.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran

1. Doba realizace je stanovena od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Dotace je poskytována na uznatelné 
výdaje uplatněné za celé období roku 2015 bez ohledu na datum přijetí dotace na účet. 
Uplatňované výdaje musejí být v souladu s Pravidly a musejí být uhrazeny nejpozději do 31. 12. 
2015.

2. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu 
uvedenému v této smlouvě.

3. Jednotlivé výdaje nad 40.000 Kč se příjemce zavazuje hradit bezhotovostním převodem.

4. Pokud je příjemce plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a má v konkrétním případě 
nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je povinen pro účely této 
smlouvy vykázat všechny uznatelné výdaje vynaložené na realizaci projektu bez DPH. DPH není 
pro příjemce uznatelným výdajem.

5. Pokud se příjemce dotace stane plátcem DPH v průběhu realizace projektu a uplatní 
v konkrétním případě nárok na odpočet DPH na vstupu, je povinen v rámci vyúčtování vykázat 
uznatelné výdaje vynaložené na realizaci projektu bez DPH, a nejpozději v termínu pro 
předložení vyúčtování projektu podle této smlouvy vrátit poskytovateli finanční prostředky 
odpovídající odpočtu DPH, a to ve výši odpovídající částce DPH obsažené v poskytnuté dotaci, 
vypočítané koeficientem podle zákona o DPH (ve znění k okamžiku uplatnění odpočtu DPH na 
vstupu).

6. Pokud se příjemce stane plátcem DPH po ukončení a vyhodnocení projektu, a uplatní 
v konkrétním případě nárok na odpočet DPH na vstupu, je povinen neprodleně předložit nové
vyúčtování, ve kterém vykáže uznatelné výdaje vynaložené na realizaci projektu bez DPH, 
a neprodleně vrátí poskytovateli finanční prostředky odpovídající odpočtu DPH, a to až do výše 
odpovídající částce DPH obsažené v poskytnuté dotaci, vypočítané koeficientem podle zákona 
o DPH (ve znění k okamžiku uplatnění odpočtu DPH na vstupu).

7. Příjemce je povinen při zadávání zakázek na dodávky a služby, které mají být pořízeny s účastí 
veřejných prostředků, bez ohledu na výši plnění, postupovat vždy v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZ“).
Příjemce je rovněž povinen dodržovat Zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 
diskriminace a neomezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo 
místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou 
republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů 
z těchto států k zadávané veřejné zakázce [ustanovení § 6 odst. (1) a (2) ZoVZ]. Dále je příjemce
povinen dodržet způsob uveřejňování vyhlášení (ustanovení § 147 ZoVZ), realizovat zakázky za 
ceny v místě a čase obvyklé, nelze-li sjednat ceny výhodnější, a dbát ochrany životního prostředí.

8. Příjemce je povinen v rámci účetnictví vést výdaje (profinancované náklady) vynaložené na 
realizaci projektu odděleně (např. analytická evidence, střediska apod.) v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). 

9. Příjemce je povinen označit originály účetních dokladů, prokazujících použití dotace, číslem této
smlouvy. U účetních dokladů, které nejsou plně hrazeny z dotace, je třeba uvést výši částky 
hrazené z dotace.

10. Příjemce je povinen předat poskytovateli Závěrečnou zprávu o čerpání dotace, jejíž součástí je
finanční vypořádání dotace, (dále jen „Závěrečná zpráva o čerpání dotace“) ve lhůtě do
31.12.2015.
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11. Za předání Závěrečné zprávy o čerpání dotace je považováno její podání v listinné podobě na 
formuláři určeném poskytovatelem (příloha č. 2.2 Pravidel), podepsané statutárním zástupcem 
příjemce, k poskytovateli poštovních služeb nebo na podatelnu poskytovatele. Za den předání 
Závěrečné zprávy o čerpání dotace se považuje den, kdy byla tato zpráva předána poskytovateli 
poštovních služeb nebo na podatelnu poskytovatele.

12. Příjemce je povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro předání Závěrečné zprávy 
o čerpání dotace vrátit případnou nepoužitou část dotace převodem na bankovní účet 
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zároveň je povinen zaslat poskytovateli sdělení 
o vrácení dotace podle předchozí věty.

13. Závěrečná zpráva o čerpání dotace musí obsahovat seznam účetních dokladů prokazujících 
vynaložené výdaje [číslo účetního dokladu, u účetních dokladů na výdaje hrazené z poskytnuté 
dotace i účel použití dotace a výši dotace použité na daný výdaj, datum výdaje (v případě 
daňových dokladů vystavených v souladu s příslušným zněním zákona o DPH i datum 
uskutečnění plnění), částka v Kč]. Příjemce je povinen archivovat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, ve kterém byla 
ukončena realizace předmětného projektu.

14. Příjemce je povinen s veškerým majetkem získaným z dotace, byť i jen částečně, nakládat s péčí 
řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Stav majetku, 
jeho evidenci v účetnictví a využívání pro činnost příjemce je příjemce povinen prokázat 
kdykoliv během doby, po kterou má majetek pořízený z poskytnuté dotace ve svém vlastnictví, 
max. do uplynutí doby uvedené v článku III. odst. 13. této smlouvy. 

15. Poskytovatel má právo využít případné informace a výstupy realizovaného projektu včetně 
digitální a tištěné prezentace k případnému poskytnutí třetí osobě, a to bez souhlasu příjemce. 
Příjemce je povinen toto právo poskytovatele strpět a zavazuje se mu poskytnout k jeho realizaci 
veškerou součinnost.

16. Příjemce se zavazuje spolupracovat s kontrolami zejména ze stran: poskytovatele, třetích osob 
pověřených poskytovatelem, věcně příslušného ministerstva, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR (dále jen „kontrolní orgány“). Těmto 
subjektům je povinen zejména poskytovat informace, zpřístupnit veškerou dokumentaci 
k projektu, včetně účetních dokladů, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup do prostor, 
ve kterých je projekt realizován, popř. dalších souvisejících prostor, a na žádost poskytovatele 
se účastnit případných jednání a řízení, a to v termínu a na místě poskytovatelem určeném. 
O průběhu a výsledcích kontroly a případných příjemci uložených nápravných opatřeních ze 
strany některého kontrolního orgánu odlišného od poskytovatele, se příjemce zavazuje ve lhůtě 
deseti pracovních dnů od této kontroly, resp. uložení nápravného opatření, poskytovatele písemně 
informovat. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena kontrolními 
orgány na základě prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě. 
Příjemce je dále povinen písemně informovat o splnění nápravných opatření ten kontrolní orgán, 
který tato nápravná opatření uložil, a poskytovatele, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů od 
splnění těchto opatření.

IV.
Změny v projektu a zánik příjemce s likvidací 

1. Příjemce je povinen průběžně a prokazatelným způsobem informovat poskytovatele o všech 
změnách souvisejících s projektem (např. o zániku příjemce, zrušení právnické osoby),
nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se o změnách dozvěděl. 

2. V případě, že dochází u příjemce k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou 
část dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že 
v důsledku zániku příjemce s likvidací není možné realizovat projekt, na který byla dotace 



   5 z 7
5

poskytnuta, je příjemce povinen vrátit celou poskytnutou dotaci poskytovateli, a to nejpozději do 
zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce tak neučiní, stávají se příslušné peněžní prostředky 
zadrženými ve smyslu ustanovení § 22 odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., a poskytovatel bude 
postupovat podle tohoto zákona a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů.

V.
Kontrola

1. Příslušné orgány poskytovatele či osoby pověřené poskytovatelem jsou oprávněny kdykoli 
kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, v souladu se zákonem
o finanční kontrole, zákonem o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb.

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti podle odst. 1. tohoto 
článku a předložit kdykoliv na vyžádání k nahlédnutí kontrolním orgánům poskytovatele či 
osobám pověřeným poskytovatelem originály účetních dokladů, prokazujících využití finančních 
prostředků v souladu s účelem projektu. Dále je příjemce povinen umožnit kontrolním orgánům 
kontrolu hospodaření s prostředky poskytovatele a kontrolu účetnictví celého projektu včetně
vazby na své celkové účetnictví ve lhůtě uvedené v druhé větě článku III. odst. 13 této smlouvy.

3. Za pravdivost i správnost vyúčtování dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, 
která tuto skutečnost v Závěrečné zprávě o čerpání dotace písemně potvrdí.

VI.
Důsledky porušení povinností příjemce

1. Dojde-li ze strany příjemce k porušení této smlouvy, souvisejících dokumentů či právních 
předpisů (zejména ZoVZ), jde o porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., a poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Za porušení rozpočtové kázně 
se považuje též uvedení jakýchkoli nepravdivých informací, údajů či prohlášení ze strany 
příjemce souvisejících s projektem (zejména uvedených v článku VIII. odst. 3. a 4. této 
smlouvy). Porušením rozpočtové kázně je rovněž každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele, definované v ustanovení § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., v této smlouvě a souvisejících dokumentech.

2. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně podle odst. 1 tohoto článku, je povinen 
provést poskytovateli odvod, který odpovídá částce neoprávněně použitých peněžních 
prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně, nebo částce 
zadržených peněžních prostředků, v souladu s ustanovením § 22 odst. (4) a (5) zákona 
č. 250/2000 Sb. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, které je vymezeno v odst. 
4. tohoto článku na základě dispozice zakotvené v ustanovení § 10a odst. 6 zákona 
č. 250/2000 Sb., pak se jedná o porušení rozpočtové kázně, za které bude podle tohoto ustanovení 
uložen odvod nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních 
prostředku, a to výši stanovené v odst. 4 tohoto článku.

a) Výše odvodu 100 % z poskytnuté dotace ve smyslu ustanovení § 22 odst. (2) písm. a) a b) 
zákona č. 250/2000 Sb. je stanovena při neumožnění provedení kontroly podle článku V. této 
smlouvy, 

3. Podmínky, jejichž porušení je považováno za méně závažné, a výše odvodů za porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., jsou vymezeny
takto:

a) nepředání Závěrečné zprávy o čerpání dotace ve lhůtě stanovené touto smlouvou (viz článek 
III. odst. 10. této smlouvy):

- odvod ve výši 0,5 % z celkové částky poskytnuté dotace při překročení o max. 5 pracovních 
dnů,
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- odvod ve výši 100 % z celkové částky poskytnuté dotace při překročení lhůty o 5 a více 
pracovních dnů,

b) porušení dalších povinností uvedených v této smlouvě či souvisejících dokumentech - odvod 
ve výši 50 % z celkové částky poskytnuté dotace.

4. Poskytovatel bude postupovat při ukládání odvodu a penále a jejich vymáhání podle ustanovení 
§ 22 odst. (5) až (9), (13), (15) a (16) zákona č. 250/2000 Sb.

5. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na bankovní účet 
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Veškeré platby, jako důsledky porušení závazků, provede příjemce formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

VII.
Ukončení smlouvy, výpověď smlouvy a sankce

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě dohody smluvních stran nebo 
výpovědí.

2. V případě, že příjemce nebude projekt realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna 
smlouvu vypovědět. 

3. Výpovědní lhůta činí 15 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě výpovědi smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, vrátí 
příjemce poskytovateli celkovou výši dotace do 15 dnů od uplynutí výpovědní doby. Tímto není 
dotčeno ustanovení čl. VI. a předchozích odstavců článku VII. této smlouvy. Nevrátí-li příjemce 
dotaci v tomto termínu, považují se tyto peněžní prostředky za zadržené ve smyslu ustanovení 
§ 22 odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., a poskytovatel bude postupovat v souladu s tímto 
ustanovením.

5. Dnem výpovědi smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních 
ustanovení týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a jiných 
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení smlouvy.

6. Výpověď smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy.

7. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemnou formou a musí v ní být uveden důvod výpovědi. 
Výpověď smlouvy je platná od jejího doručení druhé smluvní straně a účinná 16 dnem po 
doručení. V případě pochybností se má za to, že je doručena 10. den od jejího odeslání.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je při úkonech podle této smlouvy oprávněna jednat 
jménem poskytovatele osoba uvedená v záhlaví této smlouvy, nebo jiný pověřený zaměstnanec 
poskytovatele. 

2. Příjemce souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených v této smlouvě a údajů týkajících se 
projektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, včetně celého textu této smlouvy. 

3. Příjemce prohlašuje, že se nenachází v úpadku či likvidaci, a pokud se tak stane, sdělí tuto 
informaci bez zbytečného odkladu poskytovateli. Příjemce prohlašuje, že nemá v rejstříku trestů 
záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin; je-li příjemce právnickou osobou, týká se 
prohlášení podle tohoto ustanovení této právnické osoby i všech osob, které jsou jejím 
statutárním orgánem nebo osobami oprávněnými jménem příjemce jednat z jiného titulu (plná 
moc, prokura apod.). 
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4. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné dluhy vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti 
(zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné 
zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně).

5. Tato smlouva nezaniká dnem ukončení projektu, nýbrž dnem, kdy smluvní strany splní všechny 
povinnosti, které jim plynou z této smlouvy.

6. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

7. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně číslovaných,
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 

8. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky zejména 
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro poskytovatele 
a jedno pro příjemce.

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 
jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

11. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost veškerých údajů uvedených v této smlouvě.

12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poskytovatelem.

Doložka podle ustanovení § 23 odst. (1) zákona o krajích 

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo poskytovatele na svém 
zasedání konaném dne 26. 10. 2015 usnesením č. ZK/24/1646/2015.

Doložka podle ustanovení § 41 odst. (1) zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů

O přijetí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto orgánem příjemce:

Zastupitelstvo obce

dne: 2.12.2015

usnesením číslo nebo číslo usnesení, na základě kterého bylo rozhodnuto

Usnesení č. 10/5/2015

Ve Velké Jesenici dne 3.12.2015                              V Hradci Králové dne.....................

  ……..……………………...………….....................  ..........……………………………………….
                            za příjemce         z p. RSDr. Ing. Otakar Ruml

Petr Jeništa – starosta obce            1. náměstek hejtmana 




