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Zápis 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice 

č. 2/2017 konaného dne 23. března 2017 od 19:00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici 

 
Přítomni: Cohorna, Cohornová, Jeništa, Kmoníček, Krčil, Meier, Rudolf, Zelený 
Omluven: Souček 
Veřejnost:     8  

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: Cohorna, Zelený 
 
Návrh programu: 

1. Kontrola úkolů 
2. Rozpočet 2017 a jeho změny 
3. Majetkoprávní úkony 
4. Výsledky Velkojesenické s.r.o. 
5. Cena vodného a stočného 
6. Úprava cen pronájmu tělocvičny 
7. Rozpočtový výhled obce 
8. Výběr studie návsi 
9. Studie asfaltování místních komunikací 
10. Žádosti a smlouvy na dotace spolků 
11. Informace a diskuze 

 
Hlasování o programu  
Hlasování: ANO:        8     NE:     0        ZDRŽELO SE:     0   
Program zasedání č. 2/2017 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 – byly vytyčeny a zaměřeny trasy podzemních 

vedení elektriky a dokončuje se dokumentace    starosta – trvá 
 
2. Rozpočet 2017 
 Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. 1 a předložil zastupitelům ke 

schválení rozpočtové opatření č. 2.  
 
Usnesení č. 1/2/2017 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a 

schvaluje rozpočtové opatření č. 2 tak, jak je v příloze. 
Tím také schvaluje podanou žádost o dotaci na SZIF na opravu brány hřbitova. 
  
Hlasování: ANO:    8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 1/2/2017 bylo přijato 
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3. Majetkoprávní úkony 
3.1. Prodej části pozemku na Proutnici + věcné břemeno, Hrubešovi 
Zastupitelstvo projednalo prodej části pozemku 178/1 o výměře 57m

2 panu Hrubešovi 
(manželům Hrubešovým) . Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje  usnesením č. 

3/5/2016 ze dne 20.9. 2016. Záměr byl vyvěšen od 18.1. – 3.2. 2017, tedy déle než 

požadovaných 15 dní.  
 
Usnesení č. 2/2/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej 45 m2 - části pozemku  

p.p.č.178/1 v k.ú. Velká Jesenice označeného jako díl „a“ v GP 494-8/2017 manželům 

Hrubešovým za těchto podmínek: 
1) Pozemek bude prodán za cenu stejnou jako původní pozemek 178/113, (45 m

2 á 

160Kč/m2) tj. 7200,- Kč 
2) Veškeré administrativní úkony i finanční náklady budou na vrub kupujících 

             Pozemek je zatížen věcným břemenem vedení vodovodní přípojky. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřít smlouvu o prodeji pozemku a činit další kroky 

k prodeji nemovitosti.  
 
Hlasování: ANO:    8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 2/2/2017 bylo přijato 
 
 
3.2. Prodej částí pozemku 88/1 na horní malé straně – u čp 32 
Zastupitelstvo projednalo prodej částí pozemku 88/1 označených jako „a“ a „b“, o výměrách 

100 a 17 m2 paní B. Radové a p. A. Vítovi 
Záměr prodeje byl projednán byl vyvěšen od 10.6. do 27.6.2016 tedy déle než požadovaných 

15 dní. Díly budou prodávány za cenu 50 Kč/m
2, jak je v obci obvyklé při narovnávání stavu 

v terénu s mapou katastru. 
 
Usnesení č. 3/2/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemku  p.p.č. 88/1 

v k.ú. Velká Jesenice tak, že  
Díl „a“ o výměře 100m2 prodává za 5000,- Kč (50Kč/m

2
) manželům Radovým. 

Díl „b“ o výměře 17m2 za 850,- Kč (50Kč/m
2) Aloisi Vítovi 

Smlouvy připraví obec, vklad do KN platí kupující. 
Zastupitelstvo dále pověřuje starostu uzavřít smlouvy o prodeji obou pozemků a činit 

další kroky k prodeji nemovitostí.  
 
Hlasování: ANO:    8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 3/2/2017 bylo přijato 
 
 
4.Výsledky Velkojesenické s.r.o.  
Starosta podal stručnou informaci k hospodářskému výsledku Velkojesenické s.r.o., která 

vykazuje za rok 2016 zisk 14. tisíc Kč což je v souladu se schválenou strategií její činnosti – 
tj. nevytvářet primárně zisk. Podrobnější informace budou v závěrečném účtu. 
 
5.Cena vodného a stočného 
Starosta předložil a okomentoval kalkulaci vodného a stočného pro rok 2017. Konstatoval, že 

kalkulace je vypracována dle platných cenových předpisů a že jedinou možnou volbu má 

zastupitelstvo v úpravě zisku Velkojesenické s.r.o. a ve volbě poměru plnění fondu infrastruktury 

vodovodu a kanalizace z příjmu za vodné a stočné od obyvatel a dotace z rozpočtu obce. 
K tomu předložil variantu kalkulace ceny vodného bez dotace z rozpočtu obce, která vychází na 

82 Kč/m3. Další variantu se stejnou výší dotace jako v r. 2016 s nezměněnou cenou 66 Kč/m3. 
nebo snížit dotaci z rozpočtu obce na 220 tis. Kč s cenou 68Kč/m3. Zastupitelé potvrdili 
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dlouholetou snahu dotace z rozpočtu postupně snižovat a shodli se pro rok 2017 na celkové ceně 

68 Kč/m3 ve struktuře vodné 37 Kč/m3 a stočné 31 Kč/m3. 
 
Usnesení č. 4/2/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci cen vodného a stočného tak, 

jak je v příloze s celkovou cenou za vodné a stočné ve výši 68,-Kč/m3 se zpětnou platností od 

1.1.2017.  
 
Hlasování:  ANO:   8 NE:   0 ZDRŽELO SE:       0 
Usnesení č. 4/2/2017 bylo přijato.  
 
 
6.Úprava cen pronájmu tělocvičny 
Starosta předložil návrh na úpravu cen pronájmu tělocvičny. Úprava se týká cen za kulturní a 

společenské akce. Ceny se stanovují podle doby trvání akce, dále je v návrhu částka za úklid 

po skončení akce + poplatky za použití stolů. 
Finanční náhrady jsou navrženy takto: 

1. Kulturní a společenské akce 
a) Od 18:00 první den + celý druhý den + třetí den do 13:00 – smluvní cena 2500 Kč 

(2000 + 500 za úklid) 
b) Od 18:00 první den + celý druhý den + třetí den do 05:00  - smluvní cena 2000 Kč 

(1500 + 500 za úklid) 
c) Od 08:00 první den + druhý den do 05:00 – smluvní cena 1500 Kč (1000 + 500 za 

úklid) 
d) Od 08:00 první den + druhý den do 13:00 – smluvní cena 2000 Kč (1500 + 500 za 

úklid) 
e) Od 14:00 první den + druhý den do 05:00 – smluvní cena 1200 Kč (700 + 500 za 

úklid) 
 

2. Ostatní poplatky 
 500 Kč – k ceně za každou, i krátkodobou akci, kdy bude tělocvična používána v jiné, 

než sálové sportovní obuvi bude připočten jednorázový poplatek za úklid 
 500 Kč -  poplatek za použití a umístění stolů na cvičební ploše. Poplatek je za použití 

stolů a židlí, se kterými je potřeba manipulovat, tedy nejsou nastálo 

připraveny k použití. Pořadatel si stoly připraví a uklidí sám. 
 1000 Kč – v případě, že obec po dohodě s pořadatelem, připraví a opět uklidí  
                              dohodnuté množství stolů a židlí na akci. 
Usnesení č. 5/2/2017 – Zastupitelstvo schvaluje úpravu cen za pronájem tělocvičny při 

kulturních a společenských akcích s platností od 1. září 2017. 
 
Hlasování:   ANO:  8 NE:  0 ZDRŽELO SE:            0 
Usnesení č. 5/2/2017 bylo přijato 
 
  
7. Rozpočtový výhled obce 
Starosta představil a okomentoval rozpočtový výhled obce na léta 2018 – 2024, který 

zohledňuje plánované investiční akce: asfaltování komunikací, realizace některých záměrů 

studie návsi, rekonstrukci bytového domu čp. 102 a dalších investice (nákup pozemků). 
Vyzval zastupitele i přítomnou veřejnost k diskuzi. Zastupitelé se shodli na potřebě účelně 

využít možné dotace ve stávajícím dotačním období i za cenu přiměřeného zadlužení obce 

podle rozpočtového výhledu.  
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Usnesení 6/2/2017- Zastupitelstvo schvaluje koncept rozpočtového výhledu obce dle 

přílohy a pověřuje starostu zajistit projektování rekonstrukce bytového domu čp. 102 
pro žádost o dotaci. 
 
 
 
Hlasování:  ANO:  8 NE:  0 ZDRŽELO SE:               0 
Usnesení 6/2/2017 bylo přijato   

 
 
8. Výběr studie návsi 
Starosta informoval, že v minulém období měla veřejnost možnost vyjádřit se ke zveřejněným 

návrhům architektonické studie návsi. Celkově byly ohlasy veřejnosti vesměs pozitivní, 

zejména k návrhu studia Tsunami. Velmi kriticky se vyjádřil pouze pan Petr K. dopisem 
předaným přes podatelnu OÚ a mailem zaslaným zastupitelům a dalším komentářem na webu 

obce.    
Předloženy byly dva návrhy – architektonické studio Projektil a architektonické studio 

Tsunami. Oba návrhy byly též zveřejněny elektronicky i na fyzické úřední desce a proběhla i 

veřejná diskuze tak, aby se občané měli možnost  k nim vyjádřit. 
Starosta zároveň předložil zastupitelstvu materiál pana Petra Kratěny k architektonické studii 

návsi, aby se s ním zastupitelé znovu seznámili a mohli se vyjádřit. Materiál byl také 

zveřejněn na internetových stránkách obce s možností veřejné diskuze. 
Po diskuzi vyzval starosta zastupitele k hlasování o výběru architektonické studie návsi. 
 
Usnesení 7/2/2017- Zastupitelé pro další projektování vybrali architektonický návrh 

studia Tsunami Náchod. 
Pověřují starostu: 

1) Vést kroky k doprojektování a podání žádosti o dotaci na realizaci základny  
       jednotky SDH. 

2) Vést kroky k doprojektování a podání žádosti o dotaci na realizaci Sběrného     
       Dvora. 

Obojí do stupně pro vydání územního a stavebního povolení do konce r. 2017 
V návaznosti na úspěšnost při získání dotací zastupitelstvo bude rozhodovat o konkrétní 

realizaci jednotlivých záměrů. 
 
Hlasování:  ANO:  8 NE:  0 ZDRŽELO SE:               0 
Usnesení 7/2/2017 bylo přijato   

 
  

9. Studie asfaltování místních komunikací 
Místostarosta Jaroslav Zelený předložil zastupitelstvu návrh Dopravní studie asfaltování 2019 

a seznámil s dalším postupem s tím, že už v květnu letošního roku by mohlo být vypsáno 

výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace s cílem získat stavební povolení, 

pokud možno, do konce r. 2018, nejpozději v 1. čtvrtletí 2019. 
 

10. Žádosti a smlouvy na dotace spolků 
Starosta předložil a okomentoval podané žádosti spolků a předložil ke schválení návrh 

veřejnoprávních smluv se spolky: 
TJ Sokol Velká Jesenice z.s.  105.000 Kč + příspěvky z hazardních her 
SDH Velká Jesenice     10.000 Kč 
Zahrádkáři      15.000 Kč 
Na staré Faře (Ježeček)   5.000 Kč 
Tomáš Slabý – Šipkaři   2.000 Kč 
Myslivci   10.000 Kč 
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Zastupitelé se v diskuzi vyjádřili k jednotlivým požadavkům ve vztahu k rozsahu činnosti 

jednotlivých spolků a některé požadavky proto upravili.   
 
Usnesení č. 8/2/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotací tak, jak jsou v příloze a to takto pro: 
TJ SOKOL    105.000 Kč + příspěvky z hazardních her 
Sbor dobrovolných hasičů V. Jesenice   10.000 Kč 
Zahrádkáři     15.000 Kč 
Na staré Faře (Ježeček)         2.500 Kč 
Tomáš Slabý – Šipkaři         2.000 Kč 
Myslivci         5.000 Kč 
 
Hlasování: ANO:    8  NE:       0 ZDRŽELO SE:          0 
Usnesení č. 8/2/2017 bylo přijato 
 
Informace 
Jenda Hofman – letos je 100. výročí, kdy padl ve Francii u vesnice Roucy. Ve Francii si ho  
               velmi považují a dlouhodobě na něho vzpomínají jako na hrdinu. Obec byla pozvána  
               na oslavu s odhalením jeho pamětní desky. Za obec se zúčastnil starosta a dva  
               zastupitelé a tři příbuzní - členové rodiny Mílovy.  
 
Podpisy kandidátům na prezidenta – starosta informoval, že pokud budou mít oslovení  

kandidáti na prezidenta zájem, obec umožní občanům podpisy na petiční archy na 

úřadě. 
 
Internet na MŠ – nový poskytovatel internetu zahájil zkušební provoz umístěním antény na  
                střeše MŠ. V současnosti má úřad připojení zdarma. Smlouva bude  
                uzavřena po příštím zasedání OZ. Podmínkou je kvalitní internetové připojení i pro  
                Veselici a Volovku. 
 
Losování stromů – z přihlášených zájemců na samovýrobu dřeva z nabízených obecních 

stromů byli vylosováni:  5 smrků na hřbitově  - p. J. Vondráček  
     2 břízy Na proutnici – p. Plaček 
     4 břízy Na čeperce – p. L. Hofman 
      
 
Střecha na prodejně – vítr poškodil střechu na prodejně. Je to řešeno jako pojistná událost. 
 
Hospodaření a výhled školy - hospodaření Základní a MŠ skončilo za minulý rok přebytkem  
                 cca 150 tis. Kč. Ten bude využit při předpokládané nucené rekonstrukci sociálního  
                 zařízení v MŠ z důvodu povinnosti příjmu dětí již od věku 2 roky. 
 
 
Diskuze 
p. Effenberk – pozastavuje se na dlouhé době záruční opravy čerpadla na KČOV. I u   
           rezervního čerpadla se, podle jeho názoru snižuje výkon, čerpání trvá déle a zvyšuje se  
           tak zbytečně spotřeba el. energie – odp. starosta, výrobce čerpadla se nemůže  
           dohodnout na příčině závady čerpadla s dodavatelem stavby = kdo ponese náklady za  
            opravu. Slíbil intenzivnější jednání s dodavatelem. Podmínky ve smlouvě jsou,  
            bohužel, nastaveny s hlediska termínu provedení oprav obecně a nekonkrétně.  
p. Havlík, Hofman – nesouhlasí se soustavným oddalováním termínu dokončení tělocvičny.  
            Požadují větší zapojení místostarostů v pomoci starostovi, jehož kapacita je  
             vyčerpávána prioritnějšími akcemi v návaznosti na termíny dotačních titulů. 
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p. M. Valeš – buk u pomníku T.G. Masaryka zřejmě uschl – odp. starosta, názory dendrologů  
             na předchozí záchranný zásah se liší ve smyslu jeho účelnosti k jeho záchraně. Bude   
             se zřejmě kácet.  
p. Effenberk – dotaz kdo dělal stavební dozor na prodejně? Odp. starosta -  ing. Beneš 
    - připomíná nedokonalé opravený kryt šachty vodovodního ventilu na KČOV  
                       poškozeného při rekonstrukci odp. starosta – sám Effenberk provedení prací a 

ukončení prací dodavatele odsouhlasoval 
p. Kriegler – dotaz na označené kanálové šachty na průtahu II/304 – záruční opravy v režii  
                    Královéhradeckého kraje. 
p. Zelený – informace o opravě silnice V.J. – Říkov po žel. přejezd v září - říjnu 2017. 
p. Effenberk – čerstvě zazáplatovaná Sálovská cesta je na horizontu znečištěna blátem z pole  
                        při navážení hnoje Nahořanskou a.s. odp. starosta, bude jednat se  
                       znečišťovatelem o odstranění. 
 
   
Ve Velké Jesenici dne 23.března 2017, skončeno ve 20,50 hod. 
 
Zapsal: Rudolf 
                       
      Ověřovatelé:           Starosta obce: 
 
Vladimír Cohorna        Jaroslav Zelený                               Petr Jeništa 





    Obec VELKÁ JESENICE  
552 24 Velká Jesenice 200 

 

Telefon, fax : E-mail :  Bankovní spojení : IČO : 273 163 
491 459 256 info@velkajesenice.cz   Česká Spořitelna 
  2583330309/0800 
  

Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Velká Jesenice 
 

V souladu s §39, zák.č. 128/200Sb. o obcích v platné znění zveřejňuje obec záměr: 
Prodej části pozemku p.p.č. 178/1 označenou jako část „a“ o 
výměře 57m2. 

 

 
 

Prodej bude projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 
 
Vyvěšeno: 18.1.2017       Petr Jeništa 
Sejmuto:         starosta obce 

mailto:info@velkajesenice.cz




    Obecní úřad VELKÁ JESENICE  
552 24 Velká Jesenice 200 

 
 

Telefon, fax : E-mail :  Bankovní spojení : IČO : 273 163 
491 459 256 info@velkajesenice.cz   Česká Spořitelna 
   2583330309/0800 

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

záměr: 
Prodej části pozemku: 

- p.p.č. 88/1 – část označenou jako „a“ o výměře 100m
2 
a část označenou 

jako „b“ o výměře 17m
2 

 

 
 
Vyvěšeno: 10.6. 2016      Petr Jeništa 
Sejmuto:       starosta obce 
Též na elektronické ÚD 

mailto:info@velkajesenice.cz


Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2017
Dílčí část se samostatnou cenou pro místo : Velká Jesenice Tab. 1

2016 2017 2016 2017
Skutečnost Kalkulace Skutečnost Kalkulace Rozdíl

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Materiál 365 731       351 270          -14 461 

1.1.  surová voda podzemní+povrchová

1.2.
 pitná voda převzatá+odpadní voda 

předaná k čištění 365 731       351 270          -14 461 

1.3.  chemikálie
1.4.  ostatní materiál-19%DPH

2. Energie-5%DPH 27 438        28 000            562

2.1.  elektrická energie 27 438         28 000            562

2.2.  ostatní energie (plyn,pevná a kapalná e.)

3. Mzdy 56 666         43 000            -13 666 87 131        90 000            2 869

3.1.  přímé mzdy 45 842         30 000            -15 842 68 577         70 000            1 423

3.2.  Ostatní osobní náklady 10 824         13 000            2 176 18 554         20 000            1 446

4. Ostatní přímé náklady 225 064       154 500          -70 564 357 518      342 000          -15 518 

4.1.
 odpisy a prostředkyobnovy 

infrastrukturního majetku

4.2. opravy infrastrukturního majetku 153 060       85 000            -68 060 2 347           5 000              2 653

4.3. nájem majetku 40 256         50 000            9 744 317 758       296 000          -21 758 

4.4. poplatky za vypouštění odpadních vod

4.5. ostatní provozní náklady externí 22 879         15 000            -7 879 23 258         31 000            7 742

4.6. ostatní provozní náklady ve vlastní režii 8 869           4 500              -4 369 14 155         10 000            -4 155 

5. Finanční náklady
6. Výrobní režie
7. Správní režie 32 639         30 000            -2 639 23 800        25 000            1 200

8. Úplné vlastní náklady 680 100       578 770          -101 330 495 886      485 000          -10 886 

A
Hodnota infrastrukturníhomajetku dle 

VÚME

B Pořizovací cena provozního h.m.
C Počet pracovníků
D Voda pitná fakturované v mil. m3 0,018133 0,018000 -133 m3

E   z toho domácnosti v mil. m3 0,018133 0,018000 -133 m3

F Voda odpadní odv. fakturovaná v mil. m3 0,018948 0,018000
G    z toho domácnosti 0,018948 0,018000 -948 m3

H Voda srážková fakturovaná v mil. m3

I Voda odpadní čištěná v mil. M3

J
Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. 

m3

K Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. M3

9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m3 37,51 32,15 26,17 26,94

Vypracoval :
Kontroloval :
Telefon : Petr Jeništa - jednatel

23.3.2017
Petr Jeništa Schválil :                                              

(ředitel, stat.orgán)602 475 931

Řádek

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné 2014     

Nákladové položky

Voda pitná Voda odpadní

Petr Jeništa Datum: 23.3.2017



Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2017

2016 Skut. Kalkul.2016 2016 Skut. Kalkul.2016

1 2 2a 2b 5 6 7 8

10 Úplné vl.nákl.-ÚVN mil.Kč ř.8 0,680100             0,578770         0,495886             0,485000         
11 Kalkulační zisk mil.Kč -0,041083 0,000000 -0,003947 0,000000
11a  - podíl z ÚVN % ř.11/ř.10 -6,0% 0 -0,8% 0

11b
 -z ř.12 na rozvoj a obnovu 
infr.maj. mil.Kč 0,040                   0,050               0,317758             0,296000         

12 Celkem ÚVN+zisk mil.Kč ř.10+ř.11 0,639017 0,578770 0,491940 0,485000

13
Voda fakt. pitná, 
odpadní+srážková mil. m3 ř.D. F+H 0,018133 0,018 0,018948 0,018

14 Cena pro vodné, stočné Kč/m3 ř.12/ř.13 28,70 32,15 23,55 26,94

15

CENA pro vodné a 
stočné+DPH (zaokrouhl.) Kč/m3  ř.14*1,15            33,01

37,0
27,08

31,0

VODNÉ STOČNÉ

VODNÉ+STOČNÉ

68,0

Nutnost plnění fondu infrastruktury VAK:

2,78 Kč/m3 16,44 Kč/m3
50 000 Kč            296 000 Kč          

7,00 Kč/m3 5,22 Kč/m3
126 000 Kč          94 000 Kč            

z tranzitu do Č. Skal. 24 000 Kč            

Vypracoval :

Kontroloval :
Telefon : Petr Jeništa - jednatel

Schváleno usnesením

Petr Jeništa - starosta

 OZ č. 4/2/2017 dne 23.3.2017

Řádek

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Text Měrná jednotka Poznámka

Voda pitná Voda odpadní

na vodovod 200 000 Kč na kanalizaci 390 000 Kč

z obecního rozpočtu: z obecního rozpočtu:

z vodného od občanů ze stočného od obč.

Petr Jeništa Datum: 23.3.2017 23.3.2017

Petr Jeništa Schválil :                                              
(ředitel, stat.orgán)602 475 931





VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ-129/2017) 

 
 

I – Účastníci smlouvy 
 
Obec Velká Jesenice, se sídlem Velká Jesenice čp. 200, 552 24 Velká Jesenice 
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou 
IČO: 00273163 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu 2583330309/0800 
dále jen  obec 

a 
 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, se sídlem Velká Jesenice 135, 
 552 24 Velká Jesenice    
Zastoupená – předsedkyní Blankou Hromádkovou 
IČO:   62731564  
dále jen p ř í j e m c e  
 
uzavírají podle § 10a zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a  § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace 
 

II – Poskytnutí dotace 
 
1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na činnost, pro rok 2017 ve výši 15000,- Kč, 
slovy: patnácttisíc korun českých , a to na základě řádně podané žádosti ze dne 11.1.2017 
2. Obec dotaci příjemci vyplatí jako následné proplacení výdajů, které již příjemce vynaložil. 

Proplacení je možné v jedné, nebo i více splátkách. Nejvýše však v pěti. 
 
3. Obec se zavazuje dotaci vyplatit příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 

dvaceti dnů od předání dokladů k čerpání uvedených v bodě II. 4. této smlouvy. 
 

III – Povinnosti příjemce a postihy 
 
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 
 
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou 

uvedl příjemce ve své žádosti. 
 
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu 

související s akcí dle čl. I. 
 
3. Úhrady provádět pouze na základě faktur a pokladních dokladů. 
 
4. Podklady k čerpání dotace předložit nejpozději 10.12.2017. Podklady musí obsahovat 

rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo 

doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů.  Dále fotokopie 

dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti 
kopie výdajových pokladních dokladů. 



  
5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než 

sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet 

obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.  
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zástupcům obce provádět kontrolu dodržování 

podmínek čerpání a užití dotace.  
 
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 

z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 

skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 

zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního 

hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, 

který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této 

skutečnosti poskytovatele předem informovat. 

 
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti 

brán zřetel.  
 

 
IV – Počet vyhotovení 

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a 

jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
 

V – schválení v obecním zastupitelstvu a platnost 
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č.8/2/2017 dne 23.3.2017. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 8/2/2017 dne 
23.3.2017. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2017. 
 
 
 

Ve Velké Jesenici dne 5. dubna 2017 
 
 
 
 
......................................................... ......................................................... 
za Obec Velká Jesenice za ČZS Velká Jesenice 
Petr Jeništa – starosta Blanka Hromádková - předsedkyně 



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ-130/2017) 

 
 

I – Účastníci smlouvy 
 
Obec Velká Jesenice, se sídlem Velká Jesenice čp. 200, 552 24 Velká Jesenice 
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou 
IČO: 00273163 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu 2583330309/0800 
dále jen  obec 

a 
 

Myslivecký spolek, se sídlem Velká Jesenice 256, 552 24 Velká Jesenice   
Zastoupená – předsedou Petrem Ivachou 
IČO:   48651508  
dále jen p ř í j e m c e  
 
uzavírají podle § 10a zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a  § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace 
 

II – Poskytnutí dotace 
 
1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na činnost, pro rok 2017 ve výši 5 000,- Kč, 
slovy: pěttisíc korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 21.3.2017 
 
2. Obec dotaci příjemci vyplatí jako následné proplacení výdajů, které již příjemce vynaložil. 

Proplacení je možné v jedné, nebo i více splátkách. Nejvýše však v pěti. 
 
3. Obec se zavazuje dotaci vyplatit příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 

dvaceti dnů od předání dokladů k čerpání uvedených v bodě II. 4. této smlouvy. 
 

III – Povinnosti příjemce a postihy 
 
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 
 
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou 

uvedl příjemce ve své žádosti. 
 
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu 

související s akcí dle čl. I. 
 
3. Úhrady provádět pouze na základě faktur a pokladních dokladů. 
 
4. Podklady k čerpání dotace předložit nejpozději 10.12.2017. Podklady musí obsahovat 

rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo 

doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů.  Dále fotokopie 

dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti 
kopie výdajových pokladních dokladů. 



  
5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než 

sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet 

obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.  
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zástupcům obce provádět kontrolu dodržování 

podmínek čerpání a užití dotace.  
 
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 

z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 

skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 

zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního 

hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, 

který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této 

skutečnosti poskytovatele předem informovat. 

 
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti 

brán zřetel.  
 

 
IV – Počet vyhotovení 

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a 

jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
 

V – schválení v obecním zastupitelstvu a platnost 
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. 8/2/2017 dne 23.3.2017. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č.8/2/2017 dne 
23.3.2017. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2017. 
 
 
 

Ve Velké Jesenici dne 5.4.2017 
 
 
 
 
......................................................... ......................................................... 
za Obec Velká Jesenice za Myslivecký spolek 
Petr Jeništa – starosta Petr Ivacha - předseda 



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ-131/2017) 

 
 

I – Účastníci smlouvy 
 
Obec Velká Jesenice, se sídlem Velká Jesenice čp. 200, 552 24 Velká Jesenice 
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou 
IČO: 00273163 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu 2583330309/0800 
dále jen  obec 

a 
 

„Na staré faře“, se sídlem Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice    
Zastoupená – předsedkyní Žanetou Havlíkovou 
IČO:   22839038  
dále jen p ř í j e m c e  
 
uzavírají podle § 10a zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a  § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace 
 

II – Poskytnutí dotace 
 
1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na činnost, pro rok 2017 ve výši 2 500,- Kč, 
slovy: dvatisícepětset korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 21.3.2017. 
 
2. Obec dotaci příjemci vyplatí jako následné proplacení výdajů, které již příjemce vynaložil. 

Proplacení je možné v jedné, nebo i více splátkách. Nejvýše však v pěti. 
 
3. Obec se zavazuje dotaci vyplatit příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 

dvaceti dnů od předání dokladů k čerpání uvedených v bodě II. 4. této smlouvy. 
 

III – Povinnosti příjemce a postihy 
 
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 
 
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou 

uvedl příjemce ve své žádosti. 
 
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu 

související s akcí dle čl. I. 
 
3. Úhrady provádět pouze na základě faktur a pokladních dokladů. 
 
4. Podklady k čerpání dotace předložit nejpozději 10.12.2017. Podklady musí obsahovat 

rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo 
doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů.  Dále fotokopie 

dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti 
kopie výdajových pokladních dokladů. 



  
5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než 

sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet 

obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.  
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zástupcům obce provádět kontrolu dodržování 

podmínek čerpání a užití dotace.  
 
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 

z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 

skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 

zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního 

hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, 

který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této 

skutečnosti poskytovatele předem informovat. 

 
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti 

brán zřetel.  
 

 
IV – Počet vyhotovení 

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a 

jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
 

V – schválení v obecním zastupitelstvu a platnost 
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č8/2/2017 dne 23.3.2017. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 8/2/2017 dne 
23.3.2017. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2017. 
 
 
 

Ve Velké Jesenici dne 5.4.2017 
 
 
 
 
......................................................... ......................................................... 
za Obec Velká Jesenice za o.s. „Na staré faře“ 
Petr Jeništa – starosta Žaneta Havlíková - předsedkyně 



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ-132/2017) 

 
 

I – Účastníci smlouvy 
 
Obec Velká Jesenice, se sídlem Velká Jesenice čp. 200, 552 24 Velká Jesenice 
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou 
IČO: 00273163 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu 2583330309/0800 
dále jen  obec 

a 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ, se sídlem Velká Jesenice , 552 24 Velká Jesenice 
Zastoupen – starostou-Vlastimilem Doubicem 
IČO:   486 23 253  
Bankovní spojení:  
dále jen p ř í j e m c e  
 
uzavírají podle § 10a zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a  § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace 
 

II – Poskytnutí dotace 
 
1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na činnost, pro rok 2017 ve výši 10 000,- Kč, 
slovy: desettisíc korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 21.3.2017. 
 
2. Obec dotaci příjemci vyplatí jako následné proplacení výdajů, které již příjemce vynaložil. 

Proplacení je možné v jedné, nebo i více splátkách. Nejvýše však v pěti. 
 
3. Obec se zavazuje dotaci vyplatit příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 

dvaceti dnů od předání dokladů k čerpání uvedených v bodě II. 4. této smlouvy. 
 

III – Povinnosti příjemce a postihy 
 
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 
 
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou 

uvedl příjemce ve své žádosti. 
 
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu 
související s akcí dle čl. I. 
 
3. Úhrady provádět pouze na základě faktur a pokladních dokladů. 
 
4. Podklady k čerpání dotace předložit nejpozději 10.12.2017. Podklady musí obsahovat 

rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo 

doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů.  Dále fotokopie 



dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti 
kopie výdajových pokladních dokladů. 
  
5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než 

sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet 

obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.  
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zástupcům obce provádět kontrolu dodržování 

podmínek čerpání a užití dotace.  
 
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 

z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 

skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 

zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního 

hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, 

který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této 

skutečnosti poskytovatele předem informovat. 

 
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti 

brán zřetel.  
 

 
IV – Počet vyhotovení 

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a 

jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
 

V – schválení v obecním zastupitelstvu a platnost 
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č.8/2/2017 dne 23.3. 2017. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 8/2/2017 dne 
23.3.2017. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2017. 
 
 
 

Ve Velké Jesenici dne 5. dubna 2017 
 
 
 
 
......................................................... ......................................................... 
za Obec Velká Jesenice za SDH Velká Jesenice 
Petr Jeništa – starosta Vlastimil Doubic - starosta 



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ-133/2017) 

 
 

I – Účastníci smlouvy 
 
Obec Velká Jesenice, se sídlem Velká Jesenice čp. 200, 552 24 Velká Jesenice 
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou 
IČO: 00273163 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu 2583330309/0800 
dále jen  obec 

a 
 

Tomáš Slabý, Velká Jesenice 212, 552 24 VELKÁ JESENICE 
r.č. 880402/3547 
dále jen p ř í j e m c e  
 
uzavírají podle § 10a zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a  § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace 
 

II – Poskytnutí dotace 
 
1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na činnost, pro rok 2017 ve výši 2 000,- Kč, 
slovy:  dva tisíce korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 21.3.2017 
 
2. Obec dotaci příjemci vyplatí jako následné proplacení výdajů, které již příjemce vynaložil. 
 
3. Obec se zavazuje dotaci vyplatit příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 

dvaceti dnů od předání dokladů k čerpání uvedených v bodě II. 4. této smlouvy. 
 

III – Povinnosti příjemce a postihy 
 
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 
 
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou 

uvedl příjemce ve své žádosti. 
 
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu 

související s akcí dle čl. I. 
 
3. Úhrady provádět pouze na základě faktur a pokladních dokladů. 
 
4. Podklady k čerpání dotace předložit nejpozději 10.12.2017. Podklady musí obsahovat 

rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo 

doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů.  Dále fotokopie 

dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti 
potvrzení o zaplacení. 
  



5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než 

sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet 

obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.  
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zástupcům obce provádět kontrolu dodržování 

podmínek čerpání a užití dotace.  
 
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 

z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 

skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 

zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního 

hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, 

který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této 

skutečnosti poskytovatele předem informovat. 

 
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti 

brán zřetel.  
 

 
IV – Počet vyhotovení 

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a 

jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
 

V – schválení v obecním zastupitelstvu a platnost 
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. 8/2/2017 dne 23.3.2017. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 8/2/2017 dne 
23.3.2017. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2017 
 
 
 

Ve Velké Jesenici dne 5. dubna 2017 
 
 
 
 
......................................................... ......................................................... 
za Obec Velká Jesenice příjemce 
Petr Jeništa – starosta Tomáš Slabý 



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ-134/2017) 

 
 

I – Účastníci smlouvy 
 
Obec Velká Jesenice, se sídlem Velká Jesenice čp. 200, 552 24 Velká Jesenice 
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou 
IČO: 00273163 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu 2583330309/0800 
dále jen  obec 

a 
 

TJ Sokol Velká Jesenice, z.s. se sídlem Velká Jesenice 168, 552 24 Velká Jesenice 
   
Zastoupená – předsedou Jaroslavem Kmoníčkem 
IČO:   48652814  
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna,č.ú. 177741066/0300 
dále jen p ř í j e m c e  
 
uzavírají podle § 10a zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a  § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace 
 

II – Poskytnutí dotace 
 
1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na činnost, pro rok 2017 na základě řádně podané 

žádosti ze dne 21.3.2017. 
 
2. Výše dotace je stanovena následovně: 

a) Pevná částka 105 000,- Kč, slovy:  osmdesáttisíc korun českých 
b) Pohyblivá částka, jejíž výše je rovna příjmu obecního rozpočtu na položce 1381-

odvody loterií a podobných her 
 
3. Obec dotaci příjemci vyplatí jako následné proplacení výdajů, které již příjemce vynaložil. 

Proplacení je možné v jedné, nebo i více splátkách. Nejvýše však v pěti. 
 
4. Obec se zavazuje dotaci vyplatit příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 

dvaceti dnů od předání dokladů k čerpání uvedených v bodě II. 4. této smlouvy. 
 

III – Povinnosti příjemce a postihy 
 
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 
 
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou 

uvedl příjemce ve své žádosti. 
 
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu 

související s akcí dle čl. I. 
 



3. Úhrady provádět pouze na základě faktur a pokladních dokladů. 
 
4. Podklady k čerpání dotace předložit nejpozději 10.12.2017. Podklady musí obsahovat 

rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo 

doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů.  Dále fotokopie 

dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti 
kopie výdajových pokladních dokladů. 
  
5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než 

sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet 

obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.  
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zástupcům obce provádět kontrolu dodržování 

podmínek čerpání a užití dotace.  
 
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 

z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 

skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 

zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního 

hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, 

který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této 

skutečnosti poskytovatele předem informovat. 

 
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti 

brán zřetel.  
 

 
IV – Počet vyhotovení 

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a 

jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
 

V – schválení v obecním zastupitelstvu a platnost 
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. 8/2/2017 dne 23.3.2017. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č.8/2/2017 dne 
23.3.2017. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2017. 
 
 

Ve Velké Jesenici dne 5. dubna 2017 
 
 
 
......................................................... ........................................................ 
za Obec Velká Jesenice za TJ SOKOL Velká Jesenice 
Petr Jeništa – starosta Jaroslav Kmoníček - předseda 




