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Zápis 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice 

č. 3/2017 konaného dne 22. června 2017 od 19:00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici 

 
Přítomni: Cohorna, Jeništa, Kmoníček, Krčil, Meier, Rudolf, Souček, Zelený 
Omluvena: Cohornová 
Veřejnost:     4  

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: Zelený, Meier 
 
Návrh programu: 

1. Kontrola úkolů 
2. Nákup traktoru do Velkojesenické s.r.o. 
3. Rozpočet 2017 a jeho změny 
4. Projekt asfaltování místních komunikací 
5. Majetkoprávní úkony 
6. Závěrečný účet obce za rok 2016 
7. Změna provozu České pošty 
8. Kácení stromů u pomníku padlým 
9. Personální změny ve Velkojesenické s.r.o. 
10. Nabídka, případně náplň veřejné služby 
11. Připomínka obětí bitvy u Zborova 
12. Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti 
13. Informace a diskuze 

 
Hlasování o programu  
Hlasování: ANO:        8     NE:     0        ZDRŽELO SE:     0   
Program zasedání č. 3/2017 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 – už je kompletní dokumentace skutečného 

stavu, bude řešena nutná chybějící stavební dokumentace    starosta – trvá 
 
2. Nákup traktoru do Velkojesenické s.r.o. 
2.1. Rozvaha nákupu 
 Starosta informoval o opakovaných poruchách a nutných opravách na stávajícím traktoru 

Velkojesenické s.r.o. Představil záměr nakoupit traktor jiný. S místostarostou Rudolfem 
zvažovali varianty nákupu traktorů různého stáří. Jako nejvýhodnější představili záměr koupit 

traktor nový nebo jen minimálně používaný. O služby traktoru s příkopovou sekačkou je 

dlouhodobě stálý zájem zákazníků. Na traktor musí být ale spolehnutí a je třeba 

minimalizovat riziko oprav v sezóně, a tím neuspokojení potřeb zákazníků. Traktor by měl 

mít výkon cca 100 koní pro plnohodnotnou, dlouhodobou práci s příkopovým ramenem, 

výhledově s dosahem 5-6 m včetně agregace s hmotnostně odpovídajícím nosičem kontejnerů 
a klimatizovanou kabinu, protože jeho hlavní nasazení je od dubna do září. Cena takového 
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použitého „zánovního“ traktoru v dobrém stavu se pohybuje kolem jednoho milionu a 

v případě úplně nového stroje okolo 1.200.000 korun bez DPH. 
2.2. Možnosti trhu 
  Starosta informoval, že je v současné době v nabídce internetového bazaru jen několik měsíců 

starý traktor, model 2016, který byl používán 50-60 motohodin.  Na rozdíl od modelů traktorů 

uváděných do provozu od 1.1.2017 má ještě jednodušší motor bez nutnosti používání AD 

Blue (močoviny). Ubezpečil, že zodpovědně prozkoumali trh a navrhují pokusit se tento 

traktor koupit. Cena je 930.000 bez DPH, ale je třeba ji prodávajícímu zaplatit včetně DPH, 

jejíž vratku si Velkojesenická nárokuje u FÚ.  
 Zastupitel Souček upozornil, že na leasingových stránkách ČSOB je nějaký traktor nabízen. 

Nabídka byla prohlédnuta. Traktor je to podobně starý, více používaný se 406 najetými 

motohodinami. Nižším výkonem, technickými parametry včetně jednoduché mechanické 

převodovky, nižší pohotovostní  hmotností a výbavou není pro uvažované účely vhodný. 

Nabízen je za 620.000 Kč  bez DPH. 
 Přítomní zastupitelé i veřejnost poté v diskusi odsouhlasili nákup traktoru doporučeného 

místostarostou Rudolfem za 930.000 Kč bez DPH nebo případně jiného s potřebnými 

parametry a výbavou.  
2.3. Financování 
 Starosta dále informoval, že s takovým nákupem musí Obec své společnosti Velkojesenická 

jako stoprocentní majitel pomoct. Jak vyplývá z vyvěšeného a dnes také projednávaného 

závěrečného účtu, Velkojesenická má finanční prostředky v celkové výši cca 950 tisíc. 
Starosta navrhuje, aby po nákupu traktoru zůstalo Velkojesenické přibližně 200 tisíc na běžné 

fungování. Navrhuje tedy, aby chybějící částku (200-400 tisíc) Obec převedla do 

Velkojesenické s.r.o. jako navýšení základního kapitálu firmy. Tuto variantu starosta ještě 

dořeší po administrativní a právní stránce. Do doby, než tento akt bude možný, může Obec 

potřebné prostředky firmě půjčit. Firma je obci vrátí ihned po oficiálním navýšení kapitálu. 

Podobně může Obec půjčit firmě i prostředky potřebné na úhradu DPH, které by firma po 

čtvrtletním vyúčtování a vrácení ihned vrátila Obci. 
 
Usnesení č. 1/3/2017 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje, aby Obec zapůjčila vlastní firmě Velkojesenická 

s.r.o. finance až do výše 700.000 Kč na zakoupení traktoru tak, že: 
a) maximálně 350 tisíc bude použito na úhradu zbytku ceny bez DPH a bude 

Obci vráceno do jednoho měsíce po navýšení základního kapitálu firmy Obcí 
b) maximálně 350 tisíc bude použito na úhradu DPH a bude Obci vráceno do 

jednoho měsíce od vratky DPH firmě 
II. Zastupitelstvo obce pověřuje podpisem smlouvy o zápůjčce za Obec druhého 

místostarostu Pavla Rudolfa proto, aby za Velkojesenickou s.r.o. mohl 

podepisovat její jednatel Petr Jeništa 
III. Zastupitelstvo obce tímto potvrzuje záměr navýšit základní kapitál firmy 

Velkojesenická s.r.o. o částku, která bude využita na doplatek ceny traktoru bez 

DPH a pověřuje starostu zajistit administrativní kroky k tomu, aby navýšení 

základního kapitálu mohlo být proveden na prvním zasedání obecního 

zastupitelstva po zakoupení traktoru Velkojesenickou s.r.o. 
IV. Zastupitelstvo tímto činí tato rozhodnutí jediného společníka ve firmě 

Velkojesenická s.r.o.: 
a) Souhlasí s nákupem traktoru v ceně až 1.200.000 Kč bez DPH 
b) Souhlasí s uzavřením smlouvy o zápůjčce, tedy s přijetím půjčky od Obce, 

podle bodu I. tohoto usnesení 
 
Hlasování: ANO:    8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 1/3/2017 bylo přijato 
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3. Rozpočet 2017 
 Starosta informoval o provedených rozpočtových opatřeních č. 3 a 4. Předložil zastupitelům 

rozpočtové opatření č. 5, do kterého byla zapracována půjčka Velkjesenické s.r.o. na nákup 

traktoru z bodu 2 dnešního jednání.  
 
Usnesení č. 2/3/2017 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a 4 a 
schvaluje rozpočtové opatření č. 5 tak, jak je v příloze. 
 Zastupitelstvo schvaluje i rozpočet fondu infrastruktury VAK tak jak je 

v příloze, tedy tak, že stávající zůstatek i letošní plnění bude čerpáno na splátku úvěrů 

na kanalizace. Prostředky z fondu budou převedeny na běžný účet obce, ze kterého jsou 

spláceny jistiny i úroky obou úvěrů. Čerpání bude provedeno vždy jen maximálně do 

výše aktuálně uhrazených splátek. 
 Zastupitelstvo schvaluje i rozpočet a rozpočtový výhled školy tak, jak je 

uveden v příloze. 
 Zastupitelstvo nevyhoví žádostem o dary z obecního rozpočtu pro Hospic 

Červený Kostelec a Linky bezpečí. 
  
Hlasování: ANO:    8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 2/3/2017 bylo přijato 
 
 

4. Projekt asfaltování místních komunikací 
Starosta informoval, že s místostarostou Zeleným podrobně prostudovali studii a rozdělili 

další postup a související problémy do několika směrů. 
4.1. Finanční náročnost 

Obec nejspíš nebude mít dost prostředků na vyasfaltování všech místních 

komunikací obsažených ve studii. Odhad je totiž 33 milionů. V dlouhodobých 

finančních plánech obec počítá s investicí okolo 20 milonů, přičemž 5 by mělo jít 

z vlastních prostředků a 15 milionů je plánovaný úvěr. Řešení pro snížení nákladů na 

únosnou míru jsou: 
4.1.1. Uložení přebytečné zeminy v blízkosti obce s menšími náklady na dopravu a na 

poplatky za uložení. – lze ušetřit až 4 miliony. Vhodný pozemek obec nemá, ale 

naskytla se možnost nakoupit pozemek č. 1101/6 „na Kejdanových stráních“. 

Koupě pozemku byla předjednána a dnes ji zastupitelstvo projedná v bodě 5 – 
Majetkoprávní úkony. Aby tam mohla být přebytečná zemina uložena, je třeba 

objednat a provést biologické hodnocení záměru. Ten obec zatím poptává u 

autorizovaných osob a může stát až 90 tisíc. 
Obec se také zajímala o možnost odvozu přebytečné zeminy na nějakou stavbu 

v okolí, ale zatím neuspěla. 
4.1.2. Menší rozsah prací. Samozřejmě bude asfaltována celá Malá Strana. Nebudou se 

ale asfaltovat komunikace na soukromých pozemcích a zvažovat se budou malé 

místní uličky k jednotlivým domům. Dokumentace ke stavbě bude objednána 

rozdělená na jednotlivé stavební objekty tak, aby mohlo být jednoduše objednáno 

více nebo méně úseků podle aktuálních finančních možností obce. 
Komunikace, která není v obecním vlastnictví, ale podle používanosti by měla být 

asfaltována je cesta k bytovce čp. 137 (na pozemcích 7/3 a 143/2). S majitelem, 
Stavebním bytovým družstvem Náchod, probíhají jednání o možnosti výstavby a 

následného převodu pozemku pod komunikací na obec. Na konec tohoto bodu je 

připraveno usnesení o budoucích smlouvách. 
 

4.2. Typy komunikací 
Jelikož komunikace „Ke kapličce“, „Za humny“ a „Sálovská“ jsou a budou 

využívány také pro zemědělskou techniku, probíhají jednání s Nahořanskou a.s. o 

jejich potřebách a požadavcích na únosnost, šířku komunikací a plánované výjezdy 
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na pole. Výsledky musí být v projektu zohledněny, aby nové cesty běžné užívání co 

nejdéle vydržely. 
 
Vedení obce tedy bude dále postupovat v: 

 Přípravě poptávky a zadání projektu 
 Zajištění možnosti uložení na zakoupeném pozemku 
 Hledání všech možností úspor 

 
 

Usnesení č. 3/3/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr projektovat asfaltování 

komunikací také na pozemcích p.p.č. 7/3 a 143/2 s tím, že pozemky pod budovanými 

komunikacemi nejpozději do 6 měsíců od kolaudace převede jejich majitel bezplatně 

Obci. 
Starostu pověřuje ještě před projektováním podepsat se stávajícím majitelem smlouvu o 

smlouvě budoucí, která stávajícího majitele zaváže k tomuto převodu, nebo k uhrazení 

veškerých nákladů na projektování a budování, které podle rozsahu mohou být až 
500.000 Kč. 
  
Hlasování: ANO:    8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 3/3/2017 bylo přijato 
 
 

5. Majetkoprávní úkony 
Starosta informoval o jednáních s majiteli pozemku uvedeného v bodě 4.1.1. tohoto zápisu. 

Za pozemek jim byla nejprve nabídnuta cena dle hodnoty podle BPEJ, tedy celkem 8.200 Kč. 

Majitel se vyjádřil, že chce třikrát více. Vzhledem k úsporám, které využití tohoto pozemku 

může přinést byla dohodnuta cena 25 tisíc korun. 
 
Usnesení č. 4/3/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.p.č. 1101/6 v k.ú. 

Velká Jesenice o výměře 7500 m
2 za celkovou cenu 25.000 Kč s tím, že obec zaplatí také 

vklad do KN a daň z nabytí.  
 
Hlasování: ANO:    8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 4/3/2017 bylo přijato 
 
 
6. Závěrečný účet obce 
Starosta okomentoval Závěrečný účet obce Velká Jesenice za rok 2016. Konstatoval, že návrh 

závěrečného účtu visel na úředních deskách od 6.6. do 22.6., což je více než nutných 15 dní. 

Vysvětlil nedostatky zjištěné auditem a konstatoval, že všechna nápravná opatření již byla 
provedena. 

Starosta dále rozebral hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřské školy. 

K diskusi dal návrh ředitelky na rozdělení hospodářského výsledku z roku 2016. Zastupitelé 

se shodli na podpoře jejího návrhu. 

Rozebráno a diskutováno bylo také hospodaření vlastněné firmy Velkojesenická s.r.o. 

Zastupitelstvo nemělo připomínky. 

 
  Usnesení č. 5/3/2017 – Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet spolu se zprávou 

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2016 a 
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami uvedených 

nedostatků. Schvaluje také oznámení o nápravných opatřeních, kterými byly 

všechny nedostatky odstraněny. 
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Zastupitelstvo tímto schvaluje také účetní závěrku obce. 
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní a mateřské školy s tím, že výsledek 

hospodaření za rok 2016 tedy 67 tisíc korun bude rozdělen 40% do fondu odměn a 
60% do fondu reprodukce majetku. 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Velkojesenické s.r.o. s tím, že zisk 14 tisíc korun 

bude ponechán ve společnosti na úhradu ztrát z minulých let. 
  Hlasování: ANO:    8          NE:     0   ZDRŽELO SE:      0 

Usnesení č. 5/3/2017 bylo přijato 
 
 

7. Změna provozu České pošty 
Česká pošta kontaktovala obec se záměrem neprovozovat dále poštovní služby vlastními 

silami, ale „objednávat“ a platit si je u Obce prostřednictvím služby Pošta Partner. 
Obec by tak poštovní služby zajišťovala vlastními zaměstnanci a ve vlastních prostorách. 

Česká pošta by za to obci platila přibližně 13 tisíc Kč měsíčně, dodala svůj počítač a zdarma 

vyškolila určené obecní zaměstnance. 
Služba Pošta Partner takto nejblíže funguje v Nahořanech. Tam ji neprovozuje obec, ale 

místní obchod. 
Zastupitelstvo se shodlo na tom, že by to pro obec neměl být větší organizační, nebo provozní 

problém. Navíc je to možná cesta jak konečně získat nemovitosti České pošty v centru obce. 
Obec se dlouhodobě snaží získat alespoň pozemky v okolí pošty, na kterých je autobusová 

zastávka, chodník před školou, točna autobusů, cesta na hřiště, vodovod a kanalizace. Kdyby 

navíc získala i budovu pošty, mohl by obecní úřad sídlit v ní, přímo v centru obce, a tam i 
provozovat poštovní služby. Poštovní provoz by zůstal na stejném místě, obecní úřad by byl 

všem dostupnější a obec by nemusela stavět jednu z budov zamýšlených místo Auli. 
 
Usnesení č. 6/3/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje možnost provozování služby Pošta 

Partner za podmínek: 
1) Obec získá od pošty pozemky dle předchozích jednání. 
2) Budova pošty spolu s ostatními nemovitostmi bude obci prodána za odhadní 

cenu.  
 
Hlasování: ANO:    8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 6/3/2017 bylo přijato 
 
 

8. Kácení stromů u pomníku padlým 
U pomníku padlým (U Voglů) již dožil buk, kterému se v roce 2014 odlamovala velká větev a 
byl proto odborně ošetřen. I přesto je nutné jej pokácet. Starosta předložil k široké veřejné 

diskusi zda spolu s tímto nepokácet i druhý. Ten je sice zdravý, ale jeho koruna bude po 

pokácení nemocného z podstatné části odkrytá jinak než doposud. 

Starosta navrhuje pokácet rovnou oba a znovu vysadit jeden či dva stromy, tak jako byly 
spolu vysazeny v minulosti a vyzývá širokou veřejnost k názorům na tento záměr. 

 
9. Personální změny ve Velkojesenické s.r.o. 

Zaměstnanec pan Jaroslav Effenberk letos dosáhne věku odchodu do důchodu a je s ním  
dohodnuto, že ke konci roku skončí v pracovním poměru. Do Velkojesenické se tedy hledá 

nový zaměstnanec. Nabídka bude zveřejněna a zájemci se mohou hlásit o informace u 

starosty. 

 



Stránka 6 z 7 
 

 
10. Nabídka, případně náplň veřejné služby  

Úřad práce nabízí obci možnost udělat nějaké práce prostřednictvím veřejné služby. Starosta 

vybídnul k názoru a případně k možným úkolům takového pracovníka. Zastupitelé v diskusi 
tuto možnost uvítali s tím, že se jednoduché práce najdou. Pověřili tedy starostu tuto možnost 
úřadu práce nabídnout. 

 

11. Připomínka obětí zborovské bitvy 
Starosta oznámil, že v neděli 2.července v 18 hodin se obec připojí k akci „Svíčky za padlé“. 

Přesně sto let od bitvy u Zborova zapálíme u pomníku padlým (U Voglů) dvě svíčky za naše 

rodáky, kteří tam padli. Oba se ve Velké Jesenici narodili, ale následně pak žili jinde. Josef 

Blažek v Dobrušce a Vladimír Sklenář v Přepychách. Oba u Zborova bojovali 

v Československých legiích spolu s Ruskými vojsky proti armádě Rakousko-Uherska a 
přispěli tak k následnému vytvoření a světovému uznání samostatného Československa 
 

 

12. Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti 
Starosta informoval o výsledcích kontroly ministerstva vnitra a navržených nápravných 

opatřeních. 
 
Usnesení č. 7/3/2017 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky kontroly a schvaluje 
způsob i termíny navržených nápravných opatření dle přílohy. Tím také pověřuje 

předsedy kontrolního a finančního výboru navrhnout na příštím zasedání zastupitelstva 

doplnění výborů. 
 
Hlasování: ANO:    8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 7/3/2017 bylo přijato 
 
 

13. Informace a diskuse 
 Personální – Zaměstnankyně úřadu paní Monika Fraňková byla přesunuta do 7.platové 

třídy, kam patří, protože dlouhodobě samostatně, zodpovědně a spolehlivě 

vykonává agendy výkonu státní správy i samosprávy a to: evidence obyvatel, správní 

poplatky, dotační agenda, poskytování informací dle informačního zákona, 

vyvěšování a archivace písemností, správa obecních internetových stránek. 
 Obecní byty – nájemníky, kteří neoprávněně užívají obecní byt, obec žaluje u soudu o 

vyklizení bytu. Na tyto právní služby si najala právníka JUDr. Svobodu z Náchoda. 

Soudní vystěhování se dá čekat v srpnu nebo září. 
 Provoz školky o prázdninách – škole i obci přišel anonymní dopis se stížností na 

krátkou provozní dobu školky o prázdninách. Starosta konstatoval, že letos je opravdu 

školka uzavřena delší dobu než jindy. Jeden z důvodů je rekonstrukce podlahy 

v kuchyni školní jídelny a následné malování. Na příští prázdniny přislíbil nápravu. 
 Čistička – na úterý 4. července je naplánována kontrolní pracovní schůzka 

s projektanty rekonstrukce nad stavem čističky. Budou konzultovány provozní 

problémy a jejich možná řešení. 
p. Effenberk – upozornil na rozšiřující se nešvar – pálení odpadků. Občany je potřeba     
      upozornit, aby zbytečně neznečišťovali ovzduší a odpad likvidovali v souladu s obecní  
      vyhláškou. 
p. Šinták – dotaz jak pokračuje zlepšení internetového připojení. Doma kvalitní připojení  
     stále postrádá. Odp. starosta: Bez problému je pokrytí Nouzína, Veselice, Vinice    
     poskytovatelem Kudrnáčem ze zařízení na střeše OÚ. Problémem je Volovka, protože  
     stíní stromy a náklady na rozšíření zařízení se nevyplatí vzhledem k nízkému počtu     
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     zájemců o připojení. Upřesňují se podmínky pro dalšího poskytovatele internetového 
     připojení firmou Rtyně Net Kadaník, který má zájem zařízení umístit na budovu ZŠ.  

            Tím by se měla kvalita připojení zlepšit i v dolní části obce V. Jesenice. 
p. Souček – dotaz jak postupuje podání žádosti o dotaci na hasičskou základnu.  
      Odp. starosta: Z důvodu potřeby řešit naléhavější věci se na žádosti nepokročilo.  
      Nebezpečí z prodlení zatím nehrozí, s jejím vypracováním počítá v blízké době.   

 

Ve Velké Jesenici dne 22. června 2017, skončeno ve 21,17 hod. 
 
Zapsal: Rudolf 
                       
      Ověřovatelé:           Starosta obce: 
 
Jiří Meier        Jaroslav Zelený                               Petr Jeništa 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven: 30.6.2017 
 
 
 
 
 
Na úředních deskách včetně elektronické 
 
Vyvěšeno: 
 
Sejmuto: 
 



Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2017
PŘÍJMY

paragraf/ 

položka
třída

text

Schválený 

rozpočet

Po opatření 

č.2

Opatření 

č.3

Po opatření 

č.3

Opatření 

č.4

Po opatření 

č.4

Opatření 

č.5

Po opatření 

č.5

Plnění k 

31.5. v %

0000/1111 1 daň z přijmů ze závislé činnosti 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 822 450 48%
0000/1112 1 daň z přijmů fyz. osob ze SVČ 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 13 437 34%
0000/1113 1 DPFO z kapital.výnosů 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 72 303 40%
0000/1121 1 daň z příjmů práv. osob 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 563 813 31%
0000/1122 1 daň z příjmů práv.osob - za obec 5 000 5 000 36 230 41 230 41 230 41 230 41 230 100%
0000/1211 1 daň z přidane hodnoty 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 1 792 538 48%
0000/1334 1 odvody za odnětí půdy z ZPF 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0%
0000/1337 1 poplatek za komunální odpad 159 000 159 000 159 000 159 000 159 000 121 735 77%
0000/1341 1 poplatky ze psů 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 9 200 77%
0000/1345 1 poplatky z ubytovací kapacity 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 416 7%
0000/1361 1 správní poplatky 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1 490 37%
0000/1381 1 Daň z hazardních her 20 000 20 000 7 332 27 332 27 332 27 332 100%
0000/1511 1 daň z nemovitosti 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 8 699 1%
0000/4112 4 dotace na správu obce 143 200 143 200 143 200 143 200 143 200 59 667 42%
0000/4116 4 dotace na povodňovou ochranu - odtokové poměry 373 654 373 654 0
0000/4116 4 dotace hasiči - na řidičák 10 000 10 000 0

mezisoučet - příjmy, daně 8 549 200 8 569 200 36 230 8 605 430 7 332 8 612 762 383 654 8 996 416 3 534 310 41%

1032/ 2 podpora ostatních produkčních činností 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 530 15%
2141/ 2 samoobsluha-nájemné nebyt pros.,pojist plnění střecha 80 000 80 000 80 000 24 424 104 424 104 424 57 094 55%
2310/ 2 infrastruktura-voda-(fond VAK z tranzitu a od lidí) 64 000 64 000 10 000 74 000 74 000 74 000 19 446 26%
2321/ 2 infrastruktura-kanalizace (fond VAK od lidí) 280 000 280 000 16 000 296 000 296 000 296 000 77 612 26%
2341/ 2 vodní díla - rybník pronajem 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 100%
3319/ 2 příjmy kultura 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 1 255 10%
3412/ 2 pronájem tělocvičny 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 70 540 44%
3612/ 2 nájemné z bytů (čp 102 a samoobsluha) 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 27 670 35%
3632/ 2 přijmy z pronajmů na hřbitově 23 000 31 200 31 200 31 200 31 200 27 144 87%
3639/ 3 pronájem pozemků a prodej majetku obce (Proutnice) 10 000 10 000 10 000 3 000 13 000 13 000 10 686 82%
3722/ 2 přijmy za kontejner na textil 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 750 38%
5512/ 3 Prodej dílů dýchacích přístrojů 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100%
6310/ 2 úroky z účtu 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 537 11%
6330/ 4 převody z rozpočtových účtů (fond VAK z obce) 246 000 246 000 -26 000 220 000 220 000 220 000 0 0%
6409/ 2 vratka přeplatku pojištění VZP 14 947 14 947 14 947 14 947 14 947 100%

mezisoučet - ostatní příjmy 980 000 1 006 147 0 1 006 147 27 424 1 033 571 0 1 033 571 318 211 31%

Příjmy celkem 9 529 200 9 575 347 36 230 9 611 577 34 756 9 646 333 383 654 10 029 987 3 852 522 40%

bilance: -2 903 000 -2 903 000 bilance: -2 903 000 bilance: -2 903 000 bilance: -3 403 000
SCHODEK SCHODEK SCHODEK SCHODEK SCHODEK

Součty podle tříd:

Třída 1: Daňové příjmy 8 406 000 8 426 000 36 230 8 462 230 7 332 8 469 562 0 8 469 562
Třída 2: Nedaňové příjmy 724 000 748 147 26 000 784 147 24 424 811 571 0 811 571
Třída 3: Kapitálové příjmy 10 000 12 000 0 2 000 3 000 2 000 0 2 000
Třída 4: Přijaté dotace 389 200 389 200 -26 000 363 200 0 363 200 0 746 854

Finncování třídy 8:

8115 použití zůstatku z předchozích let - účty 5 185 925 5 185 925 5 185 925 5 185 925 -1 100 000 4 085 925
8115 použití zůstatku fondu obnovy VAK 0 0 0 0 1 600 000 1 600 000
8124 splátka jistiny úvěru ČS 2012 -535 994 -535 994 -535 994 -535 994 -535 994
8124 splátka jistiny úvěru ČS 2014 -1 746 931 -1 746 931 -1 746 931 -1 746 931 -1 746 931

Celkem financování za třídu 8 2 903 000 2 903 000 0 2 903 000 0 2 903 000 500 000 3 403 000

Příjmové prostředky celkem - včetně třídy 8 12 432 200 12 478 347 36 230 12 514 577 34 756 12 549 333 883 654 13 432 987

Výdaje celkem 12 432 200 12 478 347 12 514 577 12 549 333 883 654 13 432 987

Schváleno usnesením 
obecního zastupitelstva č. 
2/3/2017 dne 22.6.2017

Učiněno starstou obce 
31.5.2017

Učiněno starstou obce 
30.3.2017

Schváleno usnesením obecního zastupitelstva č. 2/6/2016 dne 14.12.2016 Schváleno 
usnesením 
obecního 

zastupitelstva 



Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2017
VÝDAJE 

paragraf/ 

položka třída orj text

Schválený 

rozpočet

Po opatření 

č.2

Opatření 

č.3

Po opatření 

č.3

Opatření 

č.4

Po opatření 

č.4

Opatření 

č.5

Po opatření 

č.5

Plnění k 

31.5. v %

1032/ 5 podpora ostatních produkčních činností - lesy 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 32 651 65%
2141/ 5 obchod - běžná údržba, vitriny, koše, . . . 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 25 424 25%
2212/ 5 4 cesty, silnice - údržba ,sníh, drť, opravy, propustky 200 000 200 000 200 000 200 000 100 000 300 000 195 760 98%
2212/ 6 5 cesty, silnice - projekt rekonstrukce (asfaltování) 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 66 312 33%
2212/ 6 32 asfaltování 2019 - rezerva 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 0%
2219/ 6 14 chodníky u silnice II/304 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 12 077 2%
2219/ 5 33 cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 7 000 14%
2219/ 6 33 cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 110 000 44%
2310/ 5 vodovod - nové přípojky, obnova 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 817 3%
2333/ 5 protipovodňová opatření - studie a žádost, výběrko 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 0 0%
3113/ 5 Základní škola -  dotace 700 000 700 000 700 000 700 000 -100 000 600 000 0 0%
3314/ 5 provoz knihoven 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 20 708 61%
3319/ 5 kultura - akce, příspěvky na ceny, Jenda Hofman 22 000 42 000 42 000 42 000 42 000 30 320 72%
3391/ 5 spolupráce Polsko-udžitelnost 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 3 498 35%
3399/ 5 SPOZ - jubilea, 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 4 619 18%
3412/ 5 tělocvična - provoz 300 000 300 000 300 000 300 000 200 000 500 000 139 847 47%
3419/ 6 6 tělocvična - investice dokončení 2 600 000 0 0 0 0
3419/ 6 6 tělocvična - investice dokončení 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 0 0%
3419/ 5 7 TJ SOKOL - dotace 105 000 105 000 105 000 7 332 112 332 112 332 44 289 39%
3419/ 6 8 sportovní kabiny - oprava - spoluúčast dotace 300 000 0 0 0 0
3419/ 6 10 antukové kurty - dokumentace, kolaudace 30 000 0 0 0 0
3419/ 6 10 antukové kurty - dokumentace, kolaudace 30 000 30 000 30 000 30 000 2 571 9%
3429/5229 5 dotace místním spolkům 32 000 32 000 2 500 34 500 34 500 34 500 0 0%
3612/ 5 byty 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 2 466 12%
3631/ 5 veřejne osvětlení 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 38 129 32%
3632/ 5 9 hřbitov - brána 450 000 450 000 450 000 450 000 15 212 3%
3632/ 5 35 pohřebnictví údržba 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 769 4%
3635/ 6 územní plánování - regulační plán Rozkoš 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 0 0%
3639/ 6 11 prodeje pozemků - geometrické pl. a popl. 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0%
3639/ 5 12 přispěvky do DSO Metuje a ÚPA, SMO 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 25 738 57%
3639/ 6 13 nákup pozemků (pod tělocvičnou, "meze") 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 0 0%
3639/ 5 17 varovný systém - obecní rozhlas 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0%
3639/ 5 18 rozpočtová rezerva 343 200 211 038 28 500 239 538 -107 576 131 962 -31 846 100 116 0 0%
3639/ 5 19 úpravy školní kuchyně - podlaha 30 000 30 000 30 000 70 000 100 000 100 000 0 0%
3639/ 6 28 nákup pozemků kolem pošty 330 000 330 000 330 000 330 000 330 000 0 0%
3639/ 5 31 střecha přístavby školy 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 87 468 87%
3639/ 5 34 rekonstrukce podlahy chodby v 1.patře ZŠ 65 000 65 000 65 000 0 0%
3722/ 6 20 odpady - komunál 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 80 021 40%
3722/ 5 21 odpady - projekt sběrného dvora 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 0 0%
3722/ 5 30 odpady - kompostovatelný odpad 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1 304 26%
3745/ 5 údržba veřej.prostranství 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 74 959 17%
5512/ 5 1 požární ochrana JSDH VJ 85 000 85 000 85 000 85 000 15 500 100 500 69 689 82%
5512/ 5 2 požární ochrana Veselice 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 10 797 72%
5512/ 5 3 požární ochrana VJ - projekt garáže 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 121 000 61%
6112/ 5 zastupitelstvo obce 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 353 536 44%
6171/ 5 správa obce 830 000 830 000 830 000 830 000 830 000 375 869 45%
6310/5141 5 úroky 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 16 542 66%
6310/5163 5 služby pen. Ústavům 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 3 830 26%
6330/ 5 25 převody vlastním účtům - infrastr. voda - dopl.obce 136 000 136 000 -10 000 126 000 126 000 126 000 0 0%
6330/ 5 26 převody vlastním účtům - infrastr. kanál - dopl.obce 110 000 110 000 -16 000 94 000 94 000 94 000 0 0%
6399/ 5 daň z příjmu za obec 10 000 10 000 31 230 41 230 41 230 41 230 41 230 100%
6399/6413 6 půjčka Velkojesenické na traktor 700 000 700 000
6409/ 5 vratka nevyčerpané dotace na volby z 2016 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 100%

VÝDAJE CELKEM 12 432 200 12 478 347 36 230 12 514 577 34 756 12 549 333 883 654 13 432 987 2 022 761 16%

bilance: -2 903 000 -2 903 000 bilance: -2 903 000 bilance: -2 903 000 bilance: -3 403 000
SCHODEK SCHODEK SCHODEK SCHODEK SCHODEK

Součty podle tříd:

Třída 5: Běžné výdaje 8 842 200 6 588 347 36 230 6 624 577 27 424 6 672 001 883 654 6 737 987
Třída 6: Kapitálové výdaje 3 570 000 5 870 000 0 5 870 000 7 332 5 877 332 0 6 695 000



Rozpočet fondu infrastruktury VAK Velká Jesenice 2017
Všechny položky jsou součástí obecního rozpočtu

Příjmy

č.účtu text

Schválený 

rozpočet

2310/ Z vodného od občanů 50 000
6330/ Za vodu z obecního 126 000
2310/ Z pronájmu tranzitního vodovodu 24 000
2321/ Ze stočného od občanů 296 000
2321/ Za kanalizaci z obecního 94 000

PŘÍJMY CELKEM 590 000

Výdaje

Splátky úvěrů na kanalizace 1 600 000

VÝDAJE CELKEM 1 600 000

1.1.2017

1 073 014 Zůstatek 63 014

Petr Jeništa
starosta obce

Schváleno usnesením 
obecního zastupitelstva 

č.2/3/2017 dne 22.6.2017

Stávající zůstatek i letošní plnění bude čerpáno na splátku úvěrů na kanalizace. 
Prostředky z fondu budou převedeny na běžný účet obce ze kterého jsou spláceny 
jistiny i úroky obou úvěrů. Čerpání bude provedeno vždy jen maximálně do výše 
aktuálně uhrazených splátek.







Věc: Informace o splnění opatření k nápravě chyb zjištěných při 
kontrole hospodaření obce Velká Jesenice za rok 2016

Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Velká Jesenice

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Chyba : 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

 Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 § 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků  územního celku nebyly zjištěny.

o Kontrolou inventarizace všech oprávkových účtů k majetku obce bylo zjištěno, 
že hodnota oprávek vykazovaných v účetnictví neodpovídá stavu oprávek 
v majetkové evidenci.

Náprava: 
Byla provedena kontrola výše uvedených účtů. Rozdíly z důvodu chyb v účtování 
opraveny dokladem č. 1700900006 ke dni 30.6.2016

Chyba:
Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

 ČÚS č. 703 bod 5.2. - Územní celek jako poskytovatel transferu nedodržel postupy 
účtování transferů s povinností vypořádání.

o Obec neprovedla dohad na výdaje ve výši 12.691,- Kč týkající se voleb do 
zastupitelstev krajů. Správně mělo být provedeno zúčtování této dotace. Na 
účtu 374 měla být vedena pouze vratka nevyčerpané dotace ve výši 8.309,- Kč. 

Náprava :
Byla provedena kontrola výše uvedených účtů. Rozdíly z důvodu chyb v účtování 
opraveny dokladem č. 1700800008 ke dni 30.1.2017

Chyba:
o Obec neprovedla dohad na výdaje ve výši 5.151,50 Kč u dotace na výdaje 

jednotek SDH. Správně mělo být provedeno zúčtování této dotace. Tato dotace 
neměla být vedena na účtu 374 vůbec.

Náprava: 
 Byla provedena kontrola výše uvedených účtů. Rozdíly z důvodu chyb v účtování 

opraveny dokladem č. 1700800009 ke dni 28.2.2017

Chyba: 
§ 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

o Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že:
o         - § 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly 

zjištěny.

- Kontrolou inventarizace za rok 2016 bylo zjištěno:
Nedostatek uvedený u účtu 028 přetrvává. 
- účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek vykazuje dle rozvahy zůstatek 1.641.847,75 
Kč, dle předložených inventurních soupisů vykazuje tento účet zůstatek 1.592.743,75 Kč. 



Náprava: 
Byla provedena kontrola výše uvedených účtů. Rozdíly z důvodu chyb v účtování 
opraveny dokladem č. 1700900008 ke dni 30.6.2016

Chyba: 
§ 30 odst. 12 - Územní celek neprovedl inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně 
skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

o Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že nebyla provedena inventarizace podrozvahových 
účtů 909 - Ostatní majetek

Náprava: 
Byla provedena kontrola výše uvedených účtů. Rozdíly z důvodu chyb v účtování 
opraveny dokladem č. 1701900004 ke dni 12.5.2017

Chyba :
o a 966 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě 

smlouvy o výpůjčce.
Náprava:
o Byla provedena kontrola výše uvedených účtů. Rozdíly z důvodu chyb v účtování 

opraveny dokladem č. 1701900005 ke dni 12.5.2017

Chyba:
   - Kontrolou inventarizace za rok 2016 bylo zjištěno, že tento nedostatek přetrvává 

i v roce 2016. (nenapraveno)

 § 30 odst. 7 písm. b) - Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly podpisový 
záznam odpovědné osoby záznam osoby odpovědné za provedení inventury.

o Inventurní soupisy neobsahovaly podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění 
skutečností a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury.

            - Kontrolou předložených inventurních soupisů za rok 2016 bylo zjištěno, že tento 
nedostatek přetrvává u dokladové inventarizace. Inventurní soupisy obsahují pouze podpis 
paní účetní, přestože k zajištění inventarizace byla pověřena HIK. 
Fyzická inventarizace byla doložena inventurními soupisy, kde je pouze podpis paní účetní 
a zároveň výkazem - inventarizační položky, který obsahoval podpisy jednotlivých členů 
dílčích inventarizačních komisí.

Náprava : 
Podpisy jednotlivých členů dílčích komisí doplněny

            



Náprava chyb zjištěných při kontrole výkonu samostatné působnosti u obce 
Velká Jesenice dne 24.5.2017

Informujeme o nápravě chyb. Níže uvádíme vždy zjištěnou chybu a následně způsob 
nápravy.

Chyba : 
Předmět: Zákon č. 499/2004 Sb. § 65odst. 3 o archivnictví a spisové službě
…Některé pozvánky na zasedání OZ nejsou opatřeny daty vyvěšení na úřední desce obecního 
úřadu a sejmutí z ní.
Kontrolní skupina upozorňuje na skutečnost, že ustanovení § 65 odst. 3 zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů platí, že: „má-li být dokument vyvěšen na úřední
desce, činí se tak vyvěšením jeho stejnopisu opatřeného datem vyvěšení.
Po sejmutí se vyvěšený stejnopis opatří datem sejmutí a zařadí do příslušného
spisu jako doklad o vyvěšení dokumentu na úřední desce. Ustanovení věty
první a druhé se nevztahují na zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce.

Náprava: 
Všechny další stejnopisy pozvánek na zasedání OZ budou vždy opatřeny datem 
vyvěšení a datem sejmutí tak, jak je uvedeno v zákoně.

Chyba:
Právní předpis: 128/2000 Sb., § 95 odst. 2, zákona o obcích
Obec porušila ustanovení § 95 odst. 2 věta první zákona o obcích, dle
kterého zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být
uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, tím že v případě zasedání ZO
konaného dne 31. května 2016 zápis nebyl pořízen ve lhůtě do 10 dnů
(doloženo kopií zápisu z následujícího zasedání ZO ze dne 27. června 2016).
Kontrolní skupina zároveň doporučuje v zápisech ze zasedání ZO uvádět
datum jejich pořízení tak, aby bylo možno prokázat splnění zákonem stanovené
povinnosti pořídit zápis ze zasedání ZO do 10 dnů po skončení zasedání.
Náprava :
Všechny zápisy ze zasedání OZ už budou vždy pořízeny v souladu se zákonem a to do 10 
dnů po skončení zasedání a budou k nahlédnutí na obecním úřadě. Budou také opatřeny 
datem vyhotovení zápisu.

Chyba:
Obec porušila ustanovení § 119 odst. 1 věta první zákona o obcích
(finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné) ve spojení s ustanovením
§ 118 odst. 2 věta první zákona o obcích (počet členů výboru je vždy lichý)
tím, že ve volebním období 2014 – 2018 byl do funkce prokazatelně zvolen
pouze předseda kontrolního výboru, finančního výboru a kulturního
výboru a pokaždé jeden člen tohoto výboru (doloženo kopií zápisu
z ustavujícího zasedání ZO konaného dne 2. listopadu 2014).
Náprava bude provedena do 30.9.2017: Na nejbližším zasedání OZ budou předsedové
výborů pověřeni, aby do dalšího zasedání OZ, které se uskuteční nejpozději do konce 
září 2017, navrhli dalšího člena výboru.



Chyba: 
Obec porušila ustanovení § 12 odst. 4 věta čtvrtá zákona o obcích (číselná
řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku) tím, OZV schválená
na zasedání ZO konaném dne 14. prosince 2016 byla označena číslem
1/2017 (doloženo kopií OZV obce Velká Jesenice č. 1/2017)..
Náprava:
Při vydání každého dalšího právního předpisu bude obec postupovat v souladu s § 12 
odst. 4 věta 4. zákona o obcích a číselná řada bude uzavírána koncem kalendářního 
roku.

Chyba: 
Obec porušila ustanovení § 12 odst. 6 zákona o obcích (obec zašle obecně
závaznou vyhlášku obce neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra.
Obec zašle nařízení obce neprodleně po dni jeho vyhlášení krajskému úřadu)
tím, že OZV č. 1/2017 vyvěšenou na úřední desce obecního úřadu dne
15. prosince 2016 zaslala Ministerstvu vnitra až dne 22. května 2017
(doloženo přehledem podkladů předložených při kontrole výkonu samostatné
působnosti ze dne 24. května 2017 podepsaným starostou obce, kopií OZV
obce Velká Jesenice č. 1/2017 a kopií dokladu o zaslání této OZV Ministerstvu
vnitra)..
Náprava: 

Každou další obecně závaznou vyhlášku zašle obec neprodleně po dni vyhlášení 
Ministerstvu vnitra tak, jak je uvedeno v zákoně.

Chyba : 
Obec porušila ustanovení § 5 odst. 3 InfZ (do 15 dnů od poskytnutí informací
na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup; o informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě,
nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací postačí
zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah) tím, že informace
poskytnuté na základě žádostí nezveřejnila v zákonem stanovené lhůtě
způsobem umožňujícím dálkový přístup (doloženo přehledem podkladů
předložených při kontrole výkonu samostatné působnosti ze dne 24. května
2017 podepsaným starostou obce).
Náprava:
Všechny informace dle § 5 odst.3 InfZ již jsou zveřejněny na elektronické úřední desce 
obce.

Chyba:
Podle ustanovení § 5 odst. 4 InfZ jsou povinné subjekty povinny zveřejňovat
informace uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Strukturu zveřejňovaných informací stanoví prováděcí právní předpis,
tj. vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací
zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 442/2006 Sb."), a to
v příloze č. 1. Z ní vyplývá „povinná osnova“ (o 17 bodech, z nichž některé body
se dále člení). Podle ustanovení § 2 odst. 1 uvedené vyhlášky povinný subjekt
zveřejňuje informace ve struktuře, v pořadí, s označením a uvozovacím textem
podle přílohy č. 1.
Při kontrole bylo zjištěno, že informace dle ustanovení § 5 odst.



1 a 2 InfZ obec zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých
internetových stránkách http://www.velkajesenice.cz. Povinně zveřejněné
informace však v rámci předepsané struktury neobsahují veškeré náležitosti
dané ustanovením § 5 odst. 4 InfZ a vyhláškou č. 442/2006 Sb.
Konkrétně se jedná o rubriky pod body:
12 (formuláře) – rubrika není vyplněna,
17 (výroční zpráva) – rubrika není vyplněna.
Náprava:
Povinně zveřejňované informace jsou již kompletní, rubriky 12 (formuláře) a 17 
(výroční zpráva) jsou vyplněny.

Chyba:
Kontrolní skupině byla předložena výroční zpráva o činnosti obce v oblasti
poskytování informací za rok 2016. Zároveň bylo ověřeno, že výroční zpráva
byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, obsahuje odpovídající
údaje a je zpracována ve struktuře dané ustanovením § 18 odst. 1 InfZ. Tato
však není opatřena datem jejího zpracování, přičemž ani z internetových
stránek obce nebylo možno ověřit datum jejího zveřejnění. Nebylo proto
možné ověřit splnění povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 odst. 1 InfZ.
Náprava:
Výroční zprávy bude obec opatřovat datem vyhotovení a zveřejnění tak, aby bylo možno 
jednoznačně prokázat splnění zákonem stanovené publikační povinnosti, a to vždy do 
1.března za předcházející kalendářní rok.

Schváleno usnesením obecního zastupitelstva č. 7/3/2017 dne 22.6.2017

Na úředních deskách včetně elektronické

Vyvěšeno:

Sejmuto:




