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Zápis 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice 

č. 1/2018 konaného dne 13.března 2018 od 19:00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici 

Přítomni: Cohorna, Cohornová, Jeništa, Kmoníček, Krčil, Rudolf, Zelený 
Omluveni: Souček, Meier 
Veřejnost:  
Přítomné přivítal starosta obce Petr Jeništa. 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 němu vzneseny žádné námitky. 
 

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

1. Kontrola úkolů 
2. Změny a konečné plnění rozpočtu 2017 
3. Výsledky Velkojesenické s.r.o. 
4. Vodné a stočné 
5. Projekty na vodovody a kanalizace – k Říkovu, pod kostelem (Dočekal) 
6. Pasporty zeleně, dopravního značení, osvětlení – smlouvy se svazkem obcí 

ÚPA 
7. Zastřešení pískoviště u školky 
8. Rozpočet 2018 – plnění a změny – dar 14160 Kč knihovna Jaroměř 
9. Projekt asfaltování místních komunikací 
10. Majetkoprávní úkony 
11. Údržba (kácení?) líp u hřbitova a ovocných stromů na návsi ve Volovce 
12. Dům čp. 102 – pronájem bytu, rekonstrukce 
13. Pasport obecních komunikací 
14. Rekonstrukce dětských hřišť 
15. MŠ – úprava WC 
16. Nemovitosti České pošty 
17. Dostavba tělocvičny 
18. Projekt návsi – hasičská zbrojnice 
19. Informace  

Koupací místo na Rozkoši 
Biologické hodnocení na koupeném pozemku (uložení zeminy z výkopů 

komunikací) 
Dar Hospic Č. Kostelec 
Výzva – doplacení odměn volebních komisí 
Odpady – navýšení nákladů 
Změny územního plánu 
Uzavírka N. Město-Spy 
Rekonstrukce silnice II/285 
Povodňová ochrana 

 
Hlasování o programu  
Hlasování: ANO:        7    NE:            0 ZDRŽELO SE:       0 
Program zasedání č. 1/2018 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 
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2. Změny a konečné plnění rozpočtu 2017 
 Starosta podal informaci o provedených rozpočtových opatřeních č. 15 a 16, která provedl  
     20. a 21.12.2017 a která reagovala na skutečnou situaci. Zastupitelé vzali provedená 

rozpočtová opatření na vědomí.  
 
  
19:07h dostavil se zastupitel Meier 
 
 
3. Výsledky Velkojesenické s.r.o. 
 Starosta informoval, že Velkojesenická skončila r. 2017 se ztrátou 80 tisíc Kč. Ve výsledku se 

promítl odpis traktoru. Pro rok 2018 proto byly upraveny sazby za služby Velkojesenické, aby 

bylo pokryto navýšení mezd zaměstnanců a vytvářeny zdroje na rozvoj. Konkrétněji bude 

sledováno rozložení režie, aby kalkulace jednotlivých služeb a z nich vycházející sazby byly 

co nejpřesnější. Náhradou za zaměstnance odcházejícího do důchodu byl přijat nový 
s odpovídající kvalifikací a s nástupem od začátku dubna  t.r., aby se postupně zapracoval.    
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. 
 

4. Vodné a stočné 
Starosta informoval, že v roce 2017 vytvořil provoz vodovodu zisk 18 tisíc a provoz 

kanalizace 49 tisíc. Proto je pro rok 2018 v kalkulaci navržena ztráta na vodovodu 15 tisíc a 

na kanalizaci 21 tisíc. I tak lze opět trochu snížit dotaci obce na tvorbu infrastruktury. Nová 

cena pro rok 2018 je navržena na 70 Kč/m
3 celkem, ve struktuře: vodné 40, stočné 30 Kč/m3. 

 
Usnesení č. 1/1/2018 – Zastupitelstvo schvaluje výši vodného a stočného pro rok 2018 ve 

výši 70 Kč/m
3 celkem, ve struktuře: vodné 40, stočné 30 Kč/m

3 s platností od 1.1.2018 
 
Hlasování: ANO:           8 NE:     0       ZDRŽELO SE:     0  
Usnesení č. 1/1/2018 bylo přijato. 
 
 

5. Projekty na vodovody a kanalizace k Říkovu a pod kostelem 
 V červnu letošního roku by měl Kraj opravit silnici od Václava k Říkovu. Obec uvažuje o 

rekonstrukci vodovodu a kanalizace v této lokalitě. Oba řády mají obsloužit domy okolo a 

navíc nově končit mimo těleso silnice, aby případné další napojování nezasahovalo do nového 

asfaltu. 
 Proběhlo výběrové řízení na dodavatele projektu k Říkovu. Poptáno bylo více firem, ale 

byly podány jen dvě nabídky s cenami 102.608 Kč a 76.330 Kč. Vybrána byla ta levnější. 
 Odborný vodohospodářský pracovník doporučuje, aby vodovodní řady s výjimkou 

přípojek byly příště stavěny z tvárné litiny místo plastu. Důvodem je očekávaná delší 

životnost materiálu. Další klady jsou snadnější vyhledávání poruch a rychlejší a levnější 

pokládání bez nutnosti zásypu pískem. Záporem je vyšší cena materiálu potrubí. Pro rozvahu 
z čeho vodovody stavět, si obec objednala za 8 tisíc navíc druhý rozpočet této akce v druhém 

materiálu. Podle porovnání nákladů bude možné kvalifikovaně rozhodnout pro tuto i další 

příští akce. 
 Jedná se s Krajem o možnosti získání krajské dotace na realizaci. Termín podání žádosti 

je do 31.3.2018. Podle výsledku žádosti o dotaci v závislosti na možnostech rozpočtu pak OZ 

rozhodne o případné realizaci. 
 
Projekt na kanalizaci a vodovod „Pod kostelem“ (v okolí domu čp 130) má řešit připojení pěti 

nemovitostí na kanalizaci a propojení hlavních větví vodovodu. Bude stát odhadem asi 150 
tisíc. V tomto případě bude podána žádost o dotaci z Kraje na tento projekt.  
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6. Pasporty zeleně, dopravního značení, osvětlení, rozhlasu, vzdělávacích aktivit 
 Starosta informoval, že obce mají povinnost vypracovat vedle v nadpisu vyjmenovaných 

pasportů i strategii rozvoje obce včetně strategie rozvoje sportu. Tyto materiály jsou 

vyžadovány jako přílohy k většině žádostí o dotaci. Vypracování všech těchto materiálů 

zajišťuje pro Velkou Jesenici svazek obcí Úpa prostřednictvím dotačního titulu. Náklad pro 

Obec je 13.856 Kč, poskytnutých jako partnerský příspěvek svazku Úpa. K tomu se musí 

uzavřít „Smlouva o partnerském příspěvku“ a „Smlouva o spolupráci se svazkem obcí Úpa“ 
 

Usnesení č. 2/1/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Smlouvy o partnerském 

příspěvku 13.856 Kč“ a „Smlouvy o spolupráci se svazkem obcí Úpa“, tak jak jsou v příloze. 
 
Hlasování:        ANO:      8      NE:        0 ZDRŽELO SE:  0    
Usnesení č. 2/1/2018 bylo přijato 
 
 

7. Zastřešení pískoviště u MŠ 
Starosta informoval zastupitele o realizaci nového zastřešení pískoviště u MŠ náhradou za 

dosloužilé. Nejnižší nabídku ve výši 36.377 tis. Kč podal Martin Lukášek. V současnosti je 

zastřešení dokončeno s drobnou úsporou. Zastřešení by mělo být hrazeno z rozpočtu Obce, 
protože je pevně spjato s jejím pozemkem.   
 

8. Rozpočet 2018 
     Starosta informoval o plnění rozpočtu, rozpočtových opatřeních č. 1 a 2 provedených během 

ledna a února. 
Navrhnul rozpočtové opatření č. 3, ve kterém jsou zapracovány i požadavky vyplývající 

z výše projednaných bodů. 
Zároveň předložil ke schválení smlouvy na poskytnutí daru knihovně Jaroměř. 

 
Usnesení č. 3/1/2018 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a 2 a 

schvaluje rozpočtové opatření č. 3, tak jak jsou v příloze. Dále schvaluje uzavření 

smlouvy s knihovnou Jaroměř o poskytnutí daru ve výši 14.160 Kč, tak jak je v příloze. 
 
Hlasování: ANO:    8 NE:    0  ZDRŽELO SE:      0 
Usnesení č. 3/1/2018 bylo přijato 
 

9. Projekt asfaltování místních komunikací 
Podle vyjádření projektanta bude koncept dokumentace předán patrně dříve, a to do konce 
dubna 2018. Získá se tak více času pro jednání s vlastníky pozemků pro jejich výkup 

v případě potřeby rozšíření komunikací. Předpokládá se režim sloučení územního a 

stavebního řízení. 
K veřejné diskuzi je technické řešení instalace bezpečnostních prvků (příčných prahů) pro 

snížení rychlosti na Malé straně. V úvahu přichází tři provedení:  
a) výstupky mezi nimiž se dá projet s kočárkem nebo na kole 
b) stávající používané prahy 
c) široké zvýšené prahy (viz. Náchod ul. Komenského) 

 
10. Majetkoprávní úkony  

10.1. Prodej pozemku u domu čp 32 
Starosta informoval o záměru prodeje pozemku p.č. 88/8 o výměře 17 m2 u čp. 32 panu 
Adamu Vítovi za cenu 50 Kč/m

2
. Jedná se o srovnání hranic se skutečností. Záměr prodeje 

visel od 7.2.2018 do 23.2.2018. 
 
Usnesení č. 4/1/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 88/8 o výměře 

17 m2 za cenu 850,- Kč (50 Kč/m
2) Adamu Vítovi. Poplatek za vklad do katastru 

nemovitostí uhradí kupující. 
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Hlasování: ANO:    8 NE:    0  ZDRŽELO SE:      0 
Usnesení č. 4/1/2018 bylo přijato 
 
10.2. Pronájem – zemědělský pacht pozemku pod Městcem 
Pan Martin Bohdaský požádal o propachtování části pozemku p.č. 313/4 v k.ú. Veselice nad 

Metují o výměře 463 m2. Záměr pronájmu části pozemku byl vyvěšen od 23.2.2018 do 

12.3.2018. 
 
Usnesení č. 5/1/2018 – Zastupitelstvo schvaluje pronájem – zemědělský pacht části 

pozemku p.p.č. 313/4  o výměře 463 m
2 v rozsahu dle přílohy Martinovi Bohdaskému. 

Cena je 70/Kč/rok (0,15 /Kč/m
2/rok). 

Pacht bude na dobu neurčitou. Vypovědět lze vždy k 30.9., a to nejméně 1 rok předem.  
 
Hlasování: ANO:    8 NE:    0  ZDRŽELO SE:      0 
Usnesení č. 5/1/2018 bylo přijato 
 
10.3. Úprava nájmu u Rozkoše 
Pan Franc, nájemce pozemku pro parkování karavanů u Rozkoše požádal o změnu smlouvy 

z fyzické osoby na s.r.o. Starosta navrhl řešení dodatkem k původní nájemní smlouvě, který p. 

Francovi umožní přepronájem pozemku za stejných podmínek na s.r.o  
 
Usnesení č. 6/1/2018 – Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č.1 k původní nájemní 

smlouvě č. VJ-41/2012 s p. Francem, který mu umožní přepronajmout pozemek 

společnosti s ručením omezením.  
 
Hlasování: ANO:    8 NE:    0  ZDRŽELO SE:      0 
Usnesení č. 6/1/2018 bylo přijato 
 

11. Údržba – kácení líp u hřbitova a ovocných stromů na návsi ve Volovce 
Starosta vyzval k veřejné debatě, co s lípami u hřbitova. Z pěti je jedna schnoucí, ta bude 

pokácena. Během rekonstrukce pilířů a rozšíření brány na hřbitov budou při hloubení základů 

nejméně z 25% poškozeny kořeny u nejvyššího stromu nejblíže u památníku J. Hofmana. Je  

reálné nebezpečí, že strom bude schnout a jeho větve mohou poškodit náhrobky, případně je 

nebezpečí, že se vyvrátí. U lípy na druhé straně brány dojde k poškození kořenů sice v menší 

míře, ale i to bude významné. Odborníci navíc vyslovili názor, že tak velkým stromům 

nesvědčí zámková dlažba, která omezuje přijímání vláhy, a proto dochází k jejich prosychání. 

Proto se spíše přiklánějí k názoru lípy pokácet a vysadit nové stromy.  
Ve Volovce chtějí místní staré stromy pokácet a vysadit nové ovocné. To starosta podmiňuje 

jejich průběžnou údržbou (řez) a sklizní plodů. Konečné řešení bude ještě souviset 

s opatřeními kolem vodoteče v návaznosti na studii o protipovodňových opatřeních.  
 

12. Dům čp. 102 
Byt je po vystěhování nájemníků zarovnaný jejich věcmi, nábytkem a hlavně harampádím. 

Pokud to nevyklidí bývalý nájemce, všechno bude potřeba někam uskladnit. 
Je potřebná rekonstrukce za účelem zvýšení komfortu bydlení. Možné je to přes dotaci 
„Zelená úsporám“. Její výše je podle současných informací pouze 30% což se nevyplatí 

zúřadovávat. Po diskuzi se zastupitelé přiklonili k rekonstrukci bez rozsáhlých stavebních 

úprav. Jen zateplit včetně stropů, vyměnit okna a dveře, zlepšit vytápění a mírně vnitřní 

dispozici. Vše v závislosti na vystěhování a možnostech rozpočtu. 
 

13. Pasport obecních komunikací 
Koncept zpracovává místostarosta Zelený a konečný dokument bude výsledkem spolupráce 

s DSO ÚPA odsouhlasené dnes usnesením 2/1/2018. 
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14. Rekonstrukce dětského hřiště u MŠ a Místa her 

Je podána žádost o dotaci, zatím bez výstupu. 
 

15. MŠ – úpravy WC 
V důsledku příjmu mladších dětí do MŠ a i potřeby rekonstrukce, bude provedena úprava 

toalet a umývárny. Zastupitelé se přiklonili k názoru současně řešit i položení topných kabelů 

pro vytápění do podlahy v těchto prostorách.    
 

16.  Nemovitosti České pošty 
Česká pošta se snaží, aby její služby ve Velké Jesenici provozovala Obec formou pošta 

Partner. Dne 12.ledna byla starostovi a místostarostům umožněna prohlídka objektu 
s výjimkou prostor, v nichž je umístěna ústředna a akumulátorovna. Tyto prostory má od ČP 

pronajaty telekomunikační firma. Tyto prostory v únoru prohlédl starosta.I přes sliby 

pracovníků majetkového odboru ČP poskytnout obci informace o nájemních podmínkách 
těchto prostor se tak dosud nestalo. ČP věrna své tradici „usilovně“ stále zajišťuje znalecký 

posudek nemovitostí. Objekt z našeho pohledu znehodnocuje digitální ústředna a 

akumulátorovna. Obě zařízení zabírají neúměrně velkou plochu a jejich úspornější umístění je 

náročné s dlouhodobým výhledem. Celkově se podle stávajícího tempa ČP jedná o běh na 

velmi dlouhou trať. 
 

17. Dostavba tělocvičny 
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Osloveny byly čtyři firmy. Předloženy byly tři 

nabídky v cenách bez DPH 3.143.916 Kč; 3.378.941 Kč a 3.827.438 Kč. Následně měl 

výhradu k oznámené ceně zástupce Maratonstavu Úpice. Po kontrole předložené nabídky bylo 

zjištěno, že v krycím listu nabídky i v návrhu smlouvy je sice uvedena cena bez DPH  
3 827.438 Kč, avšak v rozpočtu byla cena bez DPH 3 163.172 Kč. Po konzultaci a písemném 

vyjádření krajského úřadu bylo toto uznáno jako administrativní chyba. Proto byl jako 

dodavatel stavby vybrán a byla uzavřena smlouva s firmou Maratonstav Úpice, protože 

výsledný počet získaných bodů byl díky kratšímu termínu dokončení do 8.5.2018 nejvyšší.       
Dostavba již běží, firma pracuje. 
 

18. Projekt návsi – hasičská základna 
Starosta seznámil přítomné s variantami upravené studie uspořádání centra obce, na níž 

navazuje projektování hasičské základny. Podle této studie by se klidová zóna měla 

výhledově přesunout před stávající poštu a prodejnu. Otáčení autobusů by mělo být řešeno 

objížděním pošty a prodejny zadem s tím, že zastávky pro nástup i výstup mohou být také 
vedle prodejny. V jedné z variant by tak obě stávající zastávky mohly být zrušeny. 
Studie ještě umožňuje drobné změny uspořádání návsi a točny autobusů, ale zastupitelé a 

veřejnost se shodli na definitivním umístění nové hasičárny. Starosta tak dostal za úkol 

urychleně postupovat ke stavební dokumentaci hasičárny v tomto umístění. 
Varianty návrhu jsou v příloze zápisu. 
 

19. Informace 
 Koupací místo = měření kvality vody v přehradě na Rozkoši bude z autocampingu Č. 

Skalice přemístěno pod stánek u hlavní hráze, tedy na území naší obce  
 Žádost o dar pro Hospic – odmítnuto 
 Výzva k doplacení odměn členům volebních komisí – odmítnuto 
 Zvýšení poplatků za domovní odpad vlivem zvýšení nákladů asi od r. 2022 – 

informace o hrozícím skokovém navýšení poplatků za skládkování odpadu 
 Žádosti o změnu územního plánu podaná p. Linhartem – pozemek u Rozkoše cca pod 

bývalou mysliveckou chatou a p. Lendělem – pozemek ve Vřesku byly předány 

zpracovateli územního plánu do Náchoda 
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 Uzavírka silnice Krčín – Spy z důvodu rekonstrukce od 1.4. do 1.9.2018. Objížďka 

z Náchoda do Dobrušky povede z Č. Skalice přes V. Jesenici. Místostarosta Zelený 

zaslal připomínky, aby předem byly opraveny výtluky, zpevněny krajnice a umístěno 

zrcadlo do zatáčky u Janečkových 
 Kraj projektuje rekonstrukci silnice II/285 Jaroměř-N. Město. Starosta zašle 

připomínky k umístění propustků, k řešení odvodnění vozovky na Volovce, 

k navržené objízdné trase a požadavku policie ČR na pokácení stromů podél 

komunikace s kmenem o průměru větším než 20 cm. Protože kácení v katastru obce 
bude povolovat OÚ V. Jesenice bude nařízena náhradní výsadba podle plánu údržby a 

obnovy při nárůstu kmenů nad průměr 20 cm. 
 Studie o protipovodňových opatřeních bude veřejně projednána za účasti pozvaných 

majitelů a uživatelů pozemků včetně veřejnosti 7.4.2018 od 18:00 na OÚ.  
 
20. Diskuze 

p. Cohornová – je potřeba dosypat kůru na Místě her 
p. Meier – co vysadit u pomníku svobody u Metelkových – odp. starosta pravděpodobně lípu      
             jako symbol svobody. 

- bylo by třeba upravit – snížit pařezy po původních stromech u pomníku a před 

prodejnou 
p. Šinták – měly by se pokácet nakloněné švestky u malého rybníku 
p. Doubic – upozornil na potřebu opravy lustrů v tělocvičně – vadné objímky žárovek a další    
               – odp. starosta zajistí elektrikáře a bude provedena revize obou navijáků pro  
                    manipulaci s lustry 
 
 
Ve Velké Jesenici dne 13. března 2018, skončeno ve 20,55 hod. 
 
Zapsal: Pavel Rudolf 
                       
      Ověřovatelé:           Starosta obce: 
    
Jaroslav Zelený Vladimír Cohorna   Petr Jeništa 
 
 
Zápis vyhotoven:  
 
Na úředních deskách včetně elektronické 
 
Vyvěšeno: 
 
Sejmuto: 

 
 
 
 

































Telefon, fax : E-mail : 273 163
491 459 256 info@velkajesenice.cz

2583330309/0800

pozemku v
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Sejmuto: starosta obce
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