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Zápis 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice 

č. 2/2016 konaného dne 8. března 2016 od 19:00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici 

 
Přítomni: Cohorna, Cohornová, Jeništa, Kmoníček, Meier, Rudolf, Souček, Zelený 
Omluven: Krčil 
Veřejnost: 6 
  

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: Meier, Souček 
 
Návrh programu: 

 Kontrola úkolů 
 Pronájem restaurace v tělocvičně 
 Směna a prodej pozemků 
 Úprava rozpočtu 2016 
 Financování chodu knihoven 
 Bourání AULI – postup, sklepy 
 Pozemky za AULI 
 Prodej obecního palivového dřeva 
 Informace a diskuse 

 
Hlasování o programu  
Hlasování: ANO:         8     NE: 0        ZDRŽELO SE: 0   
Program zasedání č. 1/2016 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.          
        Postupuje – shromažďují se podklady, je objednána revize elektro  
        starosta – nesplněno, trvá. 
  
25/10 – Zajistit kolaudaci antukového hřiště – postupuje – zjištěn stav, objednána revize     
             elektro, po konzultaci se stavebním úřadem je zajišťována potřebná dokumentace    
   starosta – nesplněno, trvá. 
                                                                          

2. Pronájem restaurace v tělocvičně 
Starosta informoval o problémech s nájmem klubu v tělocvičně a následných krocích. 

Konstatoval, že záměr nového pronájmu byl vyvěšen na úředních deskách více než zákonem 

požadovaných 15 dní, a to od 5.11.2015 do 8.3.2016. Nabídka pronájmu byla bez výsledku 

zveřejněna mimo inzertních novin i v regionálním denním tisku. Ani přímo oslovení 

potencionální zájemci se ve finále nerozhodli pozitivně. Nakonec projevila zájem jedna 

zájemkyně, kterou starosta představil a informoval, že pronájem bude na dobu neurčitou a 

včetně správcování tělocvičny. 
V krátké diskuzi zastupitelé vyslovili souhlas s odkupem dovybavení restaurace od 

stávajícího nájemce. S prostředky na odkup je už plánováno ve schváleném obecním 

rozpočtu. 



Stránka 2 z 4 
 

Měsíční nájemné bude kvůli lepšímu vybavení navýšeno na 6.000. Ostatní podmínky 

zůstanou stejné jako se stávajícím nájemcem. 
 
Usnesení č. 1/2/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nebytových prostor 

označovaných jako „Klub V Tělocvičně“ zájemkyni: Eva Burešová ICO: 87053110, 
Adresa: Křižanov 17, 55205 Hořičky a to od 1.4.2016 a pověřuje starostu uzavřít 

nájemní smlouvu za podmínek výše uvedených. 
 
Hlasování: ANO:      8 NE:     0 ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 1/2/2016 bylo přijato. 

3. Směna a prodej pozemků 
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. Záměr byl schválen usnesením 2/4/2014 dne 23.9.2014 s tím, že náklady 

uhradí pan Jakl. Záměr byl vyvěšen od 19.2. do 7.3.2016. 
 
Usnesení č.2/2/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku p.p.č. 178/105 

označenou jako „b“ (výměra 28m
2
) ze svého majetku za část pozemku st.p. č. 91 

označenou jako „c“ (výměra 3m
2) z majetku pana Jaromíra Jakla, vše v k.ú. Velká 

Jesenice. Vše odděleno geometrickým plánem 466-279/2015 za těchto podmínek: 
 Z důvodu nestejných výměr je směna úplatná a pan Jakl za směnu 

pozemků uhradí 1250,- Kč (25 x 50m
2). 

 Pan Jaromír Jakl dále uhradí vyhotovení geometrického plánu a daň 

z převodu nemovitostí. 
 Obec uhradí poplatek za vklad do KN. 

 
Hlasování:                ANO :     6           NE :        1          ZDRŽELO  SE:    1 
Usnesení č. 2/2/2016 bylo přijato. 
 

4. Rozpočtové opatření 
            Starosta předložil, okomentoval a dal zastupitelstvu na vědomí rozpočtové opatření č. 

1/2016, tak jak je v příloze. 
 

5. Financování chodu knihoven 
 
Usnesení č. 3/2/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje financování chodu knihoven 

prostřednictvím daru obce knihovně Jaroměř ve výši 14.160 Kč podle smlouvy v příloze. 
 
Hlasování: ANO:    8   NE: 0   ZDRŽELO SE: 0 
Usnesení č. 3/2/2016 bylo přijato 

 
6. Bourání AULI  
       Starosta podal informaci o zpoždění postupu procesu demolice objektu. Jedním 

z důvodů jsou připomínky stavebního dozoru k projektové dokumentaci na zbourání. Projekt 

obsahuje nejasnosti a je nekompletní v položkách rozpočtu. To by pro nejednoznačnost 

komplikovalo výběrové řízení na dodavatele demolice. 
      Druhým důvodem je názor místostarosty Zeleného zachovat původní částečně kamenné 

sklepy včetně kamenné klenby jako historickou památku. 3. března byla proto starostou 

zorganizována pro zastupitele a veřejnost jejich prohlídka s cílem získat názor zda je zachovat 
a v tom případě i návrhy na využití nebo je zbourat.  

      V obsáhlé diskuzi zastupitelů a přítomné veřejnosti zazněly názory na zachování a úpravu pro 

využití např. na expozici dobových předmětů, písemností, pro kulturní vystoupení dětí apod. 
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     Oponentní argumenty upozorňovaly, že prostory jsou velmi malé a proto umožní shromáždění  

max. do 10 lidí. Dále úroveň stropu sklepů vychází cca 80 – 130cm nad silnici což by 

komplikovalo a ztížilo využití dalšího prostoru. Lze předpokládat delší čas a i vyšší náklady 

na demolici protože ta by byla náročnější kvůli zachování sklepů. Nově uvažované využití 

prostoru by se muselo podřizovat situaci vzniklé zachováním sklepů. Navíc jejich 

rekonstrukce by odčerpala nemalou část finančních prostředků plánovaných v rozpočtu obce 

na jiné velmi potřebné akce. Starosta dále konstatoval, že i při prohlídce zněly většinou 

názory a o nákladnosti zachování a nejasnosti využití. 
 

Usnesení č. 4/2/2016 – Zastupitelstvo obce ukládá starostovi neprodleně pokračovat 

v procesu pro výběrové řízení na dodavatele demolice v původním záměru bez 

zachování sklepů pod Auli. 
 
Hlasování: ANO:    6   NE:   2   ZDRŽELO SE:   0 
Usnesení č. 4/2/2016 bylo přijato 
 

7. Pozemky za AULI 
  Starosta upozornil, že v souvislosti s přípravou bourání AULI a projekce dalších záměrů 

bylo zjištěno, že místní komunikace k Rozkoši „Sálovská“ v lokalitě za AULI neleží na 

pozemcích obce. Starosta navrhl koupi těchto pozemků za běžnou cenu, která je používána při 

vypořádávání majetkových nesrovnalostí na veřejných prostranstvích v obci, tedy 50,-Kč/m
2.  

 
Usnesení č. 5/2/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků: 

p.p.č. 10/8 o výměře 94m
2 

p.p.č. 1216/5 o výměře 161m
2 

p.p.č. 10/7 o výměře 65m2 
p.p.č. 1216/4 o výměře 226m

2 
p.p.č. 16/5 o výměře 47m

2 

všechny v k.ú. Velká Jesenice od stávajících majitelů za ceny odpovídající výměře a 

jednotkové ceně pozemků 50,-Kč/m
2 s tím, že daň z převodu nemovitostí a poplatky za 

vklad do katastru nemovitostí uhradí obec Velká Jesenice. 
 
Hlasování:      ANO:  8    NE: 0  ZDRŽELO SE: 0 
Usnesení č. 5/2/2016 bylo přijato 
 
 

8. Prodej obecního palivového dřeva 
               Starosta informoval o plánovaném kácení stromů s využitím na palivové dřevo.  
      Jedná se o nálet jasanů podél cesty ke Kapličce. Pokácení provede p. Baldrych za 4.000 Kč 

formou dohody o provedení práce.  
 Ořechy u Auli, smrky (kůrovec) na hřbitově a označené jehličnaté a listnaté dřeviny za 

Kejdanovými stráněmi. Vše samotěžbou zájemců. Dále borovice před samoobsluhou, jejíž 

kácení zadá kvalifikovanému člověku z důvodu obtížnosti.  
 Cena:  Jasany 700 Kč/m3, ostatní 300 Kč/m3. Ceny jsou včetně úklidů větví podle pokynů 

starosty. Po vyhlášení akce se mohou hlásit zájemci, v případě většího zájmu se bude losovat. 
 Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí.  
   
9. Informace  

Uvolnění části pozastávky VAKSTAV – vyplaceno 200 tis. z pozastávky 280 tis. Kč 
Uvolnění části pozastávky EKOAGROSTAV – 225 tis. z pozastávky 550 tis Kč. 
Praská opěrná zeď opravené silnice II/304 v zatáčce u kostela na pozemku p. Dočekala.  
      Místostarosta Zelený vyvolá jednání se SÚS. 
Při údržbě ČOV je v posledních měsících registrován na přítoku zvýšený počet nečistot 

(trvanlivých papírových ubrousků, hygienických vložek apod.). To ztěžuje a prodlužuje 
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údržbu, protože se ucpává čerpadlo. Veřejnost bude požádána o kázeň a likvidaci tohoto 

odpadu do domovního odpadu upozorněním rozhlasem a letáky při vyúčtování vody. 
  
Starosta informoval o uzavřených smlouvách: 
01_VB _Vojtěchová – el. přípojka 
02_divadlo VJ - pohádka 
03_prodej jezu Veselice_Povodí Labe. 
04_směna pozemku J. Vobornik - ve V. Veselici u zvoničky 
05_směna a prodej Ing. Lukášek - k Vinici 
06_dodatek č1 ke Smlouve o dilo – rekonstrukce ČOV – uvolnění pozastávky 
 

10. Diskuze 
Paní Valešová – požadavek na zpevnění části pozemku (špice) vedle stanoviště kontejnerů     
                       rozježděné při parkování vozidel. Starosta – bude ohraničeno a zpevněno drtí. 

- Požadavek na rozsáhlejší opravu horní malé strany, která je podle ní v 

katastrofálním stavu po navezení šotoliny po stavbě kanalizace. Volné 

prostředky věnovat přednostně do opravy cest. 
Z diskuze vyplynul úkol pro starostu – aktualizovat rozpočtový výhled obce tak, aby z něj 

bylo zřejmé, kdy budou prostředky na asfaltování malé strany. Starosta rozpočtový výhled 

přiloží již k tomuto zápisu. 
Pan Meier – navrhl strhnout znovu navezenou šotolinu a místo ní pokrýt komunikaci  
                    frézinkem. Starosta – je přesvědčený o neekonomičnosti a nefunkčnosti  
                    navrženého řešení, protože je nejprve potřeba komunikaci nejprve odvodnit jinak  
                    vzniknou v krátké době výtluky. Odvodnění představuje radikální a tudíž            
                    nákladný zásah do konstrukce komunikace. To se bude řešit při rekonstrukci  
                    v optimistickém horizontu třech roků, po splacení stávajícího úvěrů na  
                    splaškovou kanalizaci pod silnicí II/304. Do té doby bude komunikace  
                    udržována výspravami drtí. Se zahájením se počítá jakmile povrch trochu 

vyschne.   
Pan Dočekal – návrh na odsunutí kontejnerů na plast od zdi ve dvoře prodejny, protože tam  
                    zapadají míčky při tréninku mladých tenistů.    
                     
 
Ve Velké Jesenici, dne 8. března 2016, skončeno ve 20,30 hod. 
 
Zapsal: Rudolf 
                       
   Ověřovatelé:             Starosta obce: 

 
Jiří Meier            Ivo Souček                                      Petr Jeništa 



    Obecní úřad VELKÁ JESENICE  
552 24 Velká Jesenice 200 

 
 

Telefon, fax :                        E-mail :                                            Bankovní spojení :                       IČO :                 
491 459 256                          info@velkajesenice.cz                     KB Náchod 6026-551/0100        00273163 
 

Záměr směny a prodeje částí pozemků v k.ú. Velká Jesenice 
V souladu s §39, zák.č. 128/2000Sb. o obcích v platném znění zveřejňuje obec 

záměr: 
 

1. Směnit: 
 pozemek označený jako díl „b“ o výměře 28m

2  (oddělený 
z pozemku p.p.č. 178/105)  z vlastnictví obce za 
 

 pozemek označený jako díl „c“ o výměře 3m
2  (oddělený ze 

stavební parcely č.91) ze soukromého vlastnictví 
 
 
Navržená směna má zajistit přístup k okolním nemovitostem. 
 

 
 
Vyvěšeno dne: 19.2.2016                                                                         Petr Jeništa   
Také na elektronické úřední desce                                                          starosta obce    
Sejmuto dne: 7.3. 2016 
















