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Zápis 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice 

č. 6/2016 konaného dne 14. prosince 2016 od 19:00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici 

 
Přítomni: Cohorna, Jeništa, Kmoníček, Krčil, Meier, Rudolf, Souček, Zelený 
Omluven: Cohornová 
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 nebyly proti nim vzneseny žádné námitky. 
 

Zapisovatel: Rudolf 
Ověřovatelé zápisu: Souček, Zelený 
 
Návrh programu: 

1. Kontrola úkolů 
2. Plnění a úpravy rozpočtu roku 2016 
3. Změna nájmu v restauraci Na hřišti 
4. Rozpočet obce na rok 2017 
5. Majetkoprávní úkony 
6. Vyhláška o poplatku za komunální odpad 
7. Inventarizace 
8. Kontrola hospodaření zřizovaných organizací 
9. Žádost okresního soudu o jmenování přísedícího 
10. Informace o probíhajících investicích 
11. Informace a diskuze 

 
Hlasování o programu  
Hlasování: ANO:         8    NE:     0        ZDRŽELO SE:     0   
Program zasedání č. 6/2016 byl schválen 
  

1. Kontrola úkolů 
24/10 – Zajistit kolaudaci veř. osvětlení u Místa her a tělocvičny – čekáme na podpis smluv o 

VB na ÚZSVM.          
  starosta – trvá 

 
25/10 – Zajistit kolaudaci antukového hřiště – po zbourání AULI bylo objednáno zaměření 

skutečného provedení stavby  
   starosta – trvá 

2. Plnění a úpravy rozpočtu za rok 2016 
Starosta předložil a okomentoval plnění rozpočtu a dal zastupitelstvu na vědomí rozpočtová 
opatření č. 9 - 14 /2016. 

 
3. Změna nájmu v restauraci Na hřišti 

Starosta předložil žádost nájemkyně restaurace Na hřišti o snížení nájemného. Důvodem je 

vyšší časová náročnost spojená s úklidem tělocvičny včetně organizace jejího provozu vlivem 

větší intenzity využívání. Dále růst nákladů spojených se zavedením EET. 
Starosta doporučil žádosti vyhovět i přesto, že jsou výhrady k úrovni úklidu v tělocvičně a 

rezervy jsou i při jejím předávání jednotlivým uživatelům. To je formální, neadresné, a tím 

pak narůstá náročnost úklidu. Poukázal i na výši nájmů v obdobných obecních zařízeních 
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v okolních obcích, které jsou nižší. V Provodově je obecní hostinec pronajímán za 4500 Kč a 

v Nahořanech teď nově za 3000 Kč. Ve Velké Jesenici na sebe pronajímatel bere i povinnosti 

správce, na které by jinak obec měla náklad 5000 Kč. Proto starosta navrhnul snížit měsíční 

nájemné o 4000 Kč na 2000 s tím, že pronajímatel bude i nadále plnit funkci správce. Celková 

hodnota nájmu je vyšší než v okolí, protože nejedná o zcela srovnatelné podmínky 
s obdobnými okolními zařízeními. V diskuzi se zastupitelé přiklonili žádosti o snížení 

nájemného vyhovět, i když padly návrhy na snížení pouze o dva respektive jen o tři tisíce 

korun. Jsou i obavy, že není záruka, že se situace kolem tělocvičny snížením nájemného 

vyřeší. Jako další opatření proto bude zaveden „Úklidový deník“ v němž bude nájemkyní 

zapisováno provedení úklidu a uživatelé zapíší případné připomínky k úklidu. Zastupitelstvo 
bude vývoj situace a účinnost opatření průběžně sledovat. 
 
Usnesení č. 1/6/2016 – Zastupitelstvo obce s účinností od 1.1.2017 stanovuje nájemné za 

restauraci v tělocvičně na 2.000,- Kč. Ukládá starostovi úpravu nájemného promítnout 

do dodatku nájemní smlouvy a zavést úklidový deník tělocvičny. 
 
Hlasování: ANO:        5    NE:     3       ZDRŽELO SE:     0  
Usnesení č. 1/6/2016 bylo přijato. 
 
 

4. Rozpočet obce na rok 2017 
Starosta konstatoval, že návrh rozpočtu visel na úředních deskách od  26.11.2016 do  

14.12.2016, což je více než požadovaných 15 dní. Rozpočet je navržen jako schodkový s tím, 

že schodek bude hrazen ze zůstatků uplynulých let. Zastupitelé po diskuzi o některých 

položkách rozhodli o navýšení dotace TJ Sokol o 25.000 Kč. Důvodem je nebývalý rozsah 

pravidelně sportujících dětí a předpokládané snížení příjmu z loterií. Dále byl snížen 

předpokládaný příjem z pronájmu tělocvičny z důvodu snížení nájemného dnešním usnesením 

č.1. Hospodaření fondu infrastruktury je v rozpočtu ponecháno na skutečnostech letošního 

roku a bude upraveno až podle aktuální kalkulace vodného a stočného na počátku roku 2017.  
 
Usnesení č. 2/6/2016 – Zastupitelstvo schvaluje: 
a) Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2017 tak, jak je uveden v příloze. Jako 

závazné ukazatele obecního rozpočtu stanovuje „oddíl a paragraf“. OZ schvaluje 

rozpočet jako schodkový. 
b) Žádost TJ SOKOL o dotaci z MŠMT na rekonstrukci kabin a v paragrafu „3419 -3 

sportovní kabiny – oprava – spoluúčast dotace“ zastupitelstvo schvaluje částku 

300.000 jako výdaj na spolufinancování této dotace. 
 
Hlasování: ANO:           8 NE:     0       ZDRŽELO SE:     0  
Usnesení č. 2/6/2016 bylo přijato. 
 
 
5.Majetkoprávní úkony 

    4.1.Pacht nemovitostí sportovního areálu 
    Starosta informoval o záměru bezúplatného pachtu obecního pozemku za účelem provozování 

veřejné sportovní a tělovýchovné činnosti TJ Sokolu Velká Jesenice, z.s., a to na dobu určitou 

do 31.12.2037.  Záměr byl vyvěšen od 28.11.2016 do 14.12. 2016, tedy déle než zákonem 

stanovených 15 dní. Jedná se o část pozemku  p.p.č. 16/1 v k.ú. Velká Jesenice  
    (viz. zobrazení na mapě v příloze). Pacht bude zapsán jako dodatek č.1 k pachtovní smlouvě č. 

423/2016. 
    Jedná se pouze o opravu chyby starosty. Ve vyvěšení, usnesení i smlouvě schválené na 

minulém zasedání bylo číslo jednoho z pozemků opomenuto. 
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Usnesení č. 3/6/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje pacht  části obecního pozemku  
p.p.č. 16/1 , ve Velké Jesenici (vše viz. zobrazení na mapě v příloze) za účelem 

provozování veřejné sportovní činnosti  TJ Sokol Velká Jesenice, z.s., a to bezúplatně 

na dobu určitou do 31.12. 2037. Zastupitelstvo zároveň souhlasí s uzavřením dodatku 
č.1 k pachtovní smlouvě č.423/2016 o bezúplatném pachtu. 

 
Hlasování: ANO:       8 NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 3/6/2016 bylo přijato 
  

 
6. Nová vyhláška o poplatcích za komunální odpad 

Starosta seznámil zastupitele s novým ceníkem za svoz komunálního a předložil návrh nové 

Obecně závazné vyhlášky o poplatcích za KO s účinností od 1.1.2017. 
Usnesení č. 4/6/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje nové znění vyhlášky o poplatcích za 

KO č. 2/2017 tak, jak je uvedena v příloze. 
 
Hlasování: ANO:    8 NE:    0  ZDRŽELO SE:      0 
Usnesení č. 4/6/2016 bylo přijato 
 

7. Inventarizace 
            Starosta seznámil zastupitele s příkazem starosty k inventurám 2016, v němž jmenuje 

členy dílčích a hlavní inventarizační komise a jim určené úseky inventur včetně termínů a 

navrhl usnesení: 
 
Usnesení č. 5/6/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok 2016 tak, jak 

je uveden v příloze. 
 

Hlasování:      ANO:          8          NE: 0       ZDRŽELO SE: 0 
Usnesení č. 5/6/2016 bylo přijato  
 
 

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

usnesení 
 
Usnesení č. 6/6/2016 – Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolou hospodaření zřízené 

organizace Velkojesenická s.r.o. a příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 

škola Velká Jesenice tyto osoby: Vladimíra Cohornu, Ivo Součka a Ing. Zuzanu 
Valešovou s tím, že kontrola bude provedena do 31.12.2016. 
 
Hlasování: ANO:      8      NE: 0   ZDRŽELO SE: 0  

Usnesení č. 6/6/2016 bylo přijato 
 
 

9. Žádost okresního soudu o spolupráci 
     Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí okresního soudu o spolupráci při získání 

přísedících, kteří by působili v rámci pracovně právní nebo trestní agendy.  
     Případné zájemce musí schválit OZ. Starosta vybídl zastupitel i veřejnost k návrhu vhodných 

kandidátů. 
 
10. Informace o probíhajících investicích 
Tělocvična – dlažba. V chodbě před toaletami praskla dlažba, protože se, podle statika, bez   
                      dalších negativních projevů prohnul podkladní beton. Dlažba byla proto vybourána       
                      a položena nová.  
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- závěsy. Při stolním tenisu negativně ovlivňuje viditelnost míčku denní světlo. 

Proto se řeší zatemnění. Je uvažováno o použití zatemňovací tkaniny, která by 

byla zavěšena tak, že při roztažení by oddělovala přísálí. Jinak by byla shrnuta u 
sloupů. Předpokládaný náklad je cca 30 tis. Kč. 

- dostavba. V přípravě je výběrové řízení na dodavatele. Investice je v rozpočtu a 

s realizací je počítáno v příštím roce.  
Asfaltování komunikací – dolaďujeme nabídky na studii jednotlivých úseků (šířka, nosnost,    
                 potřeba výkupu pozemků) – cena studie bude kolem 180 tis. Kč. Materiál z něhož 

bude zřejmá celková finanční náročnost bude sloužit jako podklad pro projekt. 
Povodňová ochrana – objednána studie za 853.474,- Kč. Na to by měla být dotace. 
Komunální technika – Byla podána žádost o dotaci na SFŽP titul oddělený sběr a svoz bio   
                  odpadu s možností pořízení nakladače, traktorového nosiče kontejnerů a kontejnerů  
                  v hodnotě cca 1,6 mil. Kč. Dotace je 85%. Výsledek by měl být znám asi do poloviny  
                  února 2017. Techniku by pořizovala Velkojesenická s.r.o. Žádost byla podána  
                  prostřednictvím firmy Koncedo, s.r.o. a jí jsme za zprostředkování, poradenství a 

podání žádosti zaplatili 70000 Kč. 
Architektonická studie využitelnosti centra obce. Je objednána u třech dodavatelů, pracují na ní  
                  s termínem dodání leden 2017.  
Hřbitovní brána a zeď – je potřebná oprava brány, jejích pilířů a nová omítka zdi za pomníkem  
                 Jendy Hofmana. Starosta prověří možnost získání dotace na tyto práce. V případě  
                 negativního výsledku bude muset být neodkladná oprava brány a pilířů financována  
                 z obecního rozpočtu.  
Chodníky – průběžně se pokračuje na pokládání dlažby. 
Cyklookruh Rozkoš – bylo vydáno územní rozhodnutí pro umístění stavby. V roce 2017 bude 

zadána a snad i vyhotovena projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení 

stavby. Na tu bude obec přispívat v rozpočtu již vyčleněnými penězi. 
Školka –  vládní nařízení ukládá přijímat do školky děti již od dvou let věku. Výhledově bude      
                 proto třeba počítat s úpravou koupelny a kuchyně. 
Byty v čp. 102 – výhledově bude třeba řešit zateplení z důvodů energetické úspory. 

 
11. Informace a diskuze 

Audit – proběhl dílčí audit bez hrubých závad. Zjištěny byly pouze drobné chyby.   
Úřední hodiny a pracovní doba na obecním úřadu bude po 21.12. do konce roku omezena. 
p. Zelený – jedná s policií ČR o omezení rychlosti na 30 km v centru obce v úseku cca 150m.     
          Předpokládaná realizace únor 2017. 
p. Souček – propadá se silnice u opěrné zdi od odbočky u Louvarových- odp. p. Jeništa a  
           Zelený. Řeší SÚS. Pravděpodobně chyba projektanta v nevhodně zvoleném typu zdi.  
p. Effenberk – upozornil na trhlinu v asfaltu vozovky v úrovni opěrné zdi u Hrudků,  
           propadlou silnici v místě přípojky vody u Součků -  na jaře bude řešit p. Zelený  

- dotaz na cenu za opravy asfaltu na komunikaci dole u řadovek. Odp. p. Zelený cca 

70.000 Kč. 
p. Dočekal – pracuje a dále praská jeho opěrná zeď pod opěrnou zdí u kostela. Stále nemá  
            dořešené vlastnictví svého pozemku pod opěrnou zdí u kostela. Odp. p. Zelený, p.  

Jeništa – nejúčinnější je řešit tyto věci osobně z pozice vlastníka s SÚS. Obec může 

pouze pomoci intervencí, vzhledem k tomu, že se jedná o soukromé vlastnictví.  
p. Souček- upozornil na podemletý břeh Velkého rybníka u Effenberkových a Lukáškových a 

díru u hráze. Odp. starosta – počítá s vyskládáním břehu kameny. 
Ve Velké Jesenici dne 14.prosince 2016, skončeno ve 20,50 hod. 
 
Zapsal: Rudolf 
                       
      Ověřovatelé:           Starosta obce: 

 
Ivo Souček        Jaroslav Zelený                                  Petr Jeništa 











Obecně závazná vyhláška  
obce Velká Jesenice č. 1/2017 

 
o poplatku za komunální odpad 

 
Zastupitelstvo obce Velká Jesenice se na svém zasedání č. 6/2016 dne 14. prosince 2016 
usnesením č. 4/6/2016 usneslo vydat na základě § 17a zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 
35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1) Obec Velká Jesenice touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, 
který vzniká na území obce (dále jen „poplatek“). 

 
2) Správu poplatku vykonává obec Velká Jesenice (dále jen „správce poplatku“). Při správě 
poplatku se postupuje podle daňového řádu1.  
 

Čl. 2 

Poplatník, plátce 

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je 

vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství 
vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje 

na jednotlivé poplatníky.  

 

Čl. 3 

Registrační a oznamovací povinnost 

1) Plátce poplatku je povinen sdělit správci poplatku jméno, příjmení nebo název právnické osoby, 
bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo identifikační číslo, údaje o nemovitosti, počet a objem 
sběrných nádob a frekvenci svozu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se stal vlastníkem 
příslušné nemovitosti.   

 
2) Dojde-li ke změně údajů, které je povinen plátce poplatku uvést dle odst. 1, je povinen tuto 
změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení 
registrace, jsou-li pro to dány důvody. 
 

Čl. 4 
Sazby poplatku 

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání  

                                                           
1 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 



  

s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob 

určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti jsou stanoveny sazby 
poplatku takto: 

 
a) jedna popelnice 110 l nebo 120 l:  

      1. Týdenní svoz    52 svozů za rok    2601 Kč 

      2. Týdenní  zima, čtrnáctidenní léto 41 svozů za rok    2145 Kč 

      3. Čtrnáctidenní svoz  26 svozů za rok    1390 Kč 

      4. Čtrnáctidenní zima, měsíční léto   21 svozů za rok    1147 Kč 

      5. Měsíční svoz   13 svozů za rok      725 Kč 

      6. Jednorázový svoz              68 Kč 

 

b) jedna popelnice 240 l:  

      1. Týdenní svoz    52 svozů za rok    5202 Kč 

      2. Týdenní zima, čtrnáctidenní léto       41 svozů za rok    4291 Kč 

      3. Čtrnáctidenní svoz  26 svozů za rok    2781 Kč 

      4. Čtrnáctidenní zima, měsíční léto 21 svozů za rok    2294 Kč 

      5. Měsíční svoz   13 svozů za rok       1450 Kč 

 

c) jeden typizovaný plastový pytel– jednorázový svoz          68 Kč 

 

 

 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

1) Poplatek je splatný do 28. února kalendářního roku. Způsob placení poplatku stanoví zvláštní 
právní předpis2. 

2) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost 
správci poplatku nejpozději ve lhůtě dle odst. 1. Zároveň oznámí správci poplatku jméno, příjmení, 
datum narození a adresu tohoto poplatníka, pokud jsou mu tyto údaje známy. Správce poplatku na 
základě toho vyměří poplatek platebním výměrem. 

3) Pokud plátce neuhradí správci poplatku poplatek nebo jeho část ve lhůtě splatnosti, stává se 

tento poplatek nebo jeho část nedoplatkem3.  
                                                           
2 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 



  

 
Čl. 6 

Přechodné ustanovení, účinnost 
1) Registrační povinnosti dle článku 3 odst. 1 nepodléhají plátci, kteří jsou vlastníky nemovitosti ke 
dni nabytí účinnosti této vyhlášky. 
 
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017. 

 

3) Nabytím účinnosti této vyhlášky končí platnost vyhlášky č. 2/2014. 
 

 

 

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

   Ing. Petr Jeništa Jaroslav Zelený Pavel Rudolf  

     starosta obce                    1. místostarosta obce 2. místostarosta obce  

 

 

 

 

 

Vyvěšení na úředních deskách obecního úřadu: 

Vyvěšeno dne: 15.12.2016 

Sejmuto dne:  

 

 

                                                                                                                                                                                                 
3 § 153 zákona č. 280/2009 Sb. 








