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Zápis 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice 

č. 2/2018 konaného dne 11.června 2018 od 19:00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici 

Přítomni: Cohornová, Jeništa, Kmoníček, Meier, Rudolf, Zelený 
Omluveni: Cohorna, Krčil, Souček 
Veřejnost:  8 
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: Cohornová, Kmoníček 
Návrh programu: 

1. Kontrola úkolů 
2. Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017 
3. Rozpočet 2018 – plnění a změny 
4. Dotace místním spolkům 
5. Majetkoprávní úkony 
6. Veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupků 
7. Dar farnosti 
8. Projekt asfaltování místních komunikací 
9. Vodovody a kanalizace – K Říkovu, Pod Kostelem 
10. Školka – hřiště 
11. Dostavba tělocvičny 
12. Brána hřbitova 
13. Projekt návsi – hasičské zbrojnice 
14. Územní plán 
15. Program rozvoje obce 
16. Pomník osvobození – 100 let republiky 
17. Informace a diskuze 

 
Hlasování o programu  
Hlasování: ANO:          6  NE:          0  ZDRŽELO SE:       0 
Program zasedání č. 2/2018 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 
 

 
2. Závěrečný účet obce 

Starosta předložil návrh Závěrečného účtu obce Velká Jesenice za rok 2017. Konstatoval, že 

návrh visel na úředních deskách od 22.5. do 11.6.2018, což je více než nutných 15 dní.  
Znovu okomentoval plnění rozpočtu, hospodaření zřízených organizací, chyby zjištěné 

auditem a předložil návrh nápravných opatření. 

Usnesení č. 1/2/2018 – Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o 

výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2017 a 

vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami. 
Zastupitelstvo tímto schvaluje závěrečný účet obce s výhradami a nápravnými 

opatřeními dle přílohy. Tím schvaluje také  
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 účetní závěrku Základní a mateřské školy 
 účetní závěrku Velkojesenické s.r.o. 

Zastupitelstvo tím také schvaluje účetní závěrku obce. 
 
  Hlasování: ANO:      6       NE:       0  ZDRŽELO SE:      0 

Usnesení č. 1/2/2018 bylo přijato. 
 
19,10 hod. přítomen zastupitel Souček 
 
3. Rozpočet 2018 – plnění a změny 
Starosta informoval o provedených rozpočtových opatřeních č. 4 -7 a předložil zastupitelům 

rozpočtové opatření č. 8 
 
Usnesení č. 2/2/2018 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4 -7 a 
schvaluje rozpočtové opatření č. 8 tak, jak je v příloze. 
 

Hlasování:        ANO:      7      NE:       0 ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 2/2/2018 bylo přijato. 

 
 
4. 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 
Tomáš Slabý – Šipkaři   2.000 Kč 
Myslivci 10.000 Kč 
 
Usnesení č. 3/2/2018 – 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 
Tomáš Slabý – Šipkaři         2.000 Kč 
Myslivci         5.000 Kč 
 

Hlasování:   ANO:   7 NE:        0 ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 3/2/2018 bylo přijato. 

 
 
5. Majetkoprávní úkony 
 
5.1. Změna nájemce v samoobsluze 
 Starosta informoval o dohodě o ukončení stávajícího nájmu s paní Nguyen ze zdravotních 

důvodů.  Byl proto vyvěšen záměr pronájmu od 2.5. do 18.5. Zájem o pronájem prodejny 

projevila pouze paní Dam, a to za podmínek totožných jako měla původní nájemnice. Starosta 
po konzultaci se zastupiteli a i na doporučení paní Nguyen pronajal prodejnu za stejných 

podmínek paní Dam od 1.6.2018. Zkušební doba tři měsíce případně umožňuje pronájem 

znovu vypsat, pokud by služby v obchodě neodpovídaly požadavkům občanů.  
  
5.2. Pronájem – zemědělský pacht pozemku ve Veselici nad Metují 
 Firma ZEPO Bohuslavice požádala o pokračování v nájemním (pachtovním) vztahu  p.č. 

250/21 v k.ú. Veselice nad Metují o výměře 947 m
2
. Původní nájemní smlouva je uzavřena na 

dobu určitou do 30.9.2018.  Záměr pronájmu visel od 2.5. do 18.5.2018. 
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Usnesení č. 4/2/2018 -  Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem – zemědělský pacht 

pozemku p.p.č. 250/21 v k.ú. Veselice nad Metují o výměře 947 m2 firmě ZEPO 

Bohuslavice nad Metují za cenu 378 Kč/rok. Pacht bude uzavřen na dobu určitou, a to 

na 10 let. 
 
              Hlasování:        ANO:        7      NE:      0 ZDRŽELO SE:      0 

Usnesení č. 4/2/2018 bylo přijato. 
 
 

5.3. Pronájem – zemědělský pacht rybníku v k.ú. Volovka 
Starosta obce informoval o záměru propachtování pozemku (rybník) p.č. 175/2 o výměře 378 

m2 v k.ú. Volovka panu Vladimíru Rýdlovi. Záměr pronájmu visel od 22.5. do 7.6.2018.  
 
Usnesení č. 5/2/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem – zemědělský pacht 

pozemku p.p.č. 175/2 k.ú. Volovka o výměře 378 m2 panu Vladimíru Rýdlovi z Vinice. 
Cena je 57/Kč/rok (0,15 /Kč/m

2/rok). 
Pacht bude uzavřen na dobu neurčitou. Vypovědět lze vždy k 30.9., a to nejméně 1 rok 

předem.  
 

    Hlasování:    ANO:  7   NE:     0 ZDRŽELO SE:      0 
Usnesení č. 5/2/2018 bylo přijato. 
 

 
5.4. Dodatek č.4 smlouvy o směně pozemků u Rozkoše 

Starosta obce informoval o prodloužení platnosti smlouvy. 
 Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek č. 3 Smlouvy o smlouvě budoucí o směně pozemků 

č.00171/2014/POZ ze dne 30.6. 2014 („Stezka kolem vodní nádrže Rozkoš“), kterým se mění 

doba platnosti původní smlouvy, a to do 31.12.2018. 
 
Usnesení č. 6/2/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o smlouvě 

budoucí č.00171/2014/POZ ze dne 30.6. 2014, stavební akce „Stezka kolem vodní nádrže 

Rozkoš“,  kterým se mění doba platnosti původní smlouvy, a to do 31.12. 2018, tak jak je 
uvedeno v příloze.  

 
Hlasování:       ANO:        7               NE  0 ZDRŽELO SE:     0 

Usnesení č. 6/2/2018 bylo přijato. 
 

 
6. Veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupků 

Starosta informoval o nutnosti upravit platnost původní Veřejnoprávní smlouvy o 
projednávání přestupků. Jedinou změnou je, že její platnost začíná nikoliv podpisem 

smluvních stran, ale až po jejím schválení Krajským úřadem.  
    

Usnesení č.7/2/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu, tak jak je v příloze.  
 

Hlasování:                ANO:      7          NE:          0        ZDRŽELO  SE:    0 
Usnesení č. 7/2/2018 bylo přijato.  

 
 

7. Opravy kostela – spoluúčast obce 
      V ceně opravy fasády kostela nebylo uvažováno s opravou nátěrů ciferníků věžních hodin, a 

proto farnost s jejich nátěrem nepočítalo. Na základě kritických reakcí občanů proto starosta 

dohodl s investorem, že opravu ciferníků s rozpočtem cca 15.000 Kč zabezpečí dodavatelská 
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firma provádějící opravu fasády a tu vyúčtuje investorovi jako vícepráce. Obec poskytne 

farnosti dar v hodnotě opravy ciferníků.  
 
Usnesení č.8/2/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje dar, který bude z obecního rozpočtu 

darován Římskokatolické farnosti Česká Skalice na opravu ciferníků hodin na věži 

kostela ve výši 15.000 Kč, dle darovací smlouvy v příloze.  
 

Hlasování:                ANO:      7          NE:          1        ZDRŽELO  SE:    0 
Usnesení č. 8/2/2018 bylo přijato. 
 

 
8. Projekt asfaltování místních komunikací 

Připojení uvažované kanalizace a vodovodu z lokality Humna na Malou stranu se podařilo 

dohodnout přes pozemky p. Kašpara a dvůr p. Němečka. U něho se předpokládá protlak se 

zřízením VB za úplatu 30 tis. Kč.  
Projekt komunikace Za Humny počítá s její šířkou 4,5m včetně krajnic. Pro uložení 

inženýrských sítí (kanalizace, vodovodu a osvětlení) je snaha mít k dispozici šířku 6m. 

Z toho důvodu bude jednáno s vlastníky o možnosti odprodeje malých částí jejich 

pozemků obci. Řádově se jedná v jednotlivých případech o zábory do 300 m2, celkem 
1600m2. S tím souvisí i jednání o změnách územního plánu viz. dále bod 14. 
 

 
9. Vodovody a kanalizace 

K Říkovu 
Původní záměr prodloužení kanalizace a vodovodu k Říkovu, v tělese vozovky, nebylo 
možné realizovat kvůli současnému zahájení opravy silnice a nedostatku kapacit firem, 
které by stavbu provedly. 
Našlo se však náhradní řešení. Kanalizace byla od poslední šachty u Cohornů protažena 

mimo komunikaci na pozemek pana Kubíčka. Dále by měla vést po jeho pozemku, 
umožnit připojení domu čp. 27 a končit až na obecním pozemku u komunikace za vesnicí. 
Podobně by měl vést i budoucí vodovod. S ním se předělají přípojky pro domy čp. 27 a 28, 
o kterých nevíme, kudy vedou. 
Téměř dokončený projekt první varianty bude přepracován na novou. Bude doplněn všemi 

podklady a obec se pokusí na stavbu získat dotaci. 
 
Pod Kostelem 
Byly poptány a budou objednány oddělené projekty vodovodu a kanalizace v této lokalitě, 
každý za 66.550 Kč. Na oba projekty se podařilo získat dotaci Královéhradeckého kraje ve 
výši 53.000 Kč na jeden. Obec tedy projekt obou sítí v této lokalitě pořídí celkem za 

27.100 Kč. 
  
 

10. Mateřská školka – hřiště. 
Obec obdržela dotaci ve výši 394.049 Kč. Po výběrovém řízení budou vítězem dodány a 

namontovány vybrané herní prvky. Vlastní náklady obce k dotaci plánujeme 200.000 Kč.  
 
 

11. Dostavba tělocvičny 
Dodavateli byl prodloužen termín dokončení o měsíc z důvodů řady technických 

komplikací s instalací odpadů, rozvodů vody, montáže střešních oken a rozvodů 

vzduchotechniky. Vrchní stavba bude předána do 15.6. Termín dokončení byl prodloužen i 

z důvodu nemožnosti dělat fasádu, protože technologie ji neumožňuje provést za 

současných vysokých teplot. Cena díla sjednaná smlouvou zůstává bez změny.  
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12. Brána hřbitova 
Obec dostala přidělenu dotaci. Probíhá předběžná poptávka u dodavatelských firem. 

Několik jich projevilo předběžný zájem. Ty budou osloveny k předložení nabídky a 

proběhne výběrové řízení a následná rekonstrukce.  
 

 
13. Projekt návsi – hasičská zbrojnice 

K poslednímu zveřejněnému architektonickému návrhu nebyly z řad veřejnosti zásadní 

připomínky. Proto po konzultaci a připomínkách hasičů a zastupitelů budou poptány a 
zahájeny práce na zhotovení stavebního projektu. Projekt pro sloučené územní a stavební 

řízení by měl být průběžně konzultován s dotačními orgány a následně dokončen na jaře 

roku 2019. 
 

 
14. Územní plán 

Množí se požadavky na změny územního plánu. Státní orgány, nechtějí uvolnit nové 

pozemky pro zastavění s poukazem, že nyní je vyčleněn dostatek stavebních parcel.  
Současný úz. plán je v praxi nevyužitelný, protože vlastníci pozemků určených k zastavění 

sami stavět nechtějí a odmítají je i prodat. V obci v současnosti nejsou žádná stavební 

místa. Proto je snaha připravit kanalizaci a vodovod směrem k Říkovu a u komunikace Za 

humny. 
Obec tímto zveřejňuje záměr upravit územní plánu z hlediska zastavění a vybízí 

vlastníky a veřejnost k podávání podnětů. Detailně bude o změnách rozhodovat již nové 

zastupitelstvo po podzimních volbách. 
 

 
15. Program rozvoje obce 

Obec potřebuje mít strategický plán rozvoje (mj. je požadován jako příloha žádostí o 

dotace). K rozvoji obce by měli vyjádřit svůj názor i občané. Mělo by to být na základě 

dotazníku, jehož návrh připraví vedení obce. Výstupy z něho by měly posloužit novému 

zastupitelstvu pro přípravu plánu rozvoje obce. 
 

 
16. Pomník osvobození – 100 let republiky 

Starosta požádal přítomné o pomoc při identifikaci jmen padlých uvedených na pomníku, 

aby při podzimní oslavě 100. výročí vzniku československé republiky bylo možné 

vzpomenout na konkrétní rodáky.   
 

 
17. Informace a diskuze 

 Sběrná nádoba na použitý kuchyňský olej. Obec byla oslovena firmou - nabídkou  

bezplatného umístění sběrné nádoby na použitý fritovací olej. Souhlas – sběrná 

nádoba bude umístěna na stanovišti u prodejny 
 pes Kylarová – Veis. Dva psi p. Kylarové jejíž opatrovníkem je p. Veis 

permanentně utíkali a obtěžovali lidi ve Volovce. Po opakovaných upozorněních 

pana Veise se ten ve spolupráci s veterinářem rozhodl psy darovat do útulku 

v Broumově. Odchyt a přepravu zajistila na základě smlouvy s obcí Městská 

Policie Česká Skalice. Výkon vyfakturovala obci, která částku 3.736,-Kč zaplatila a 
vyfakturovala p. Veisovi. Ten uhradil z vlastního rozhodnutí pouze 2000,-. Obci 
dluží částku 1.736 Kč, kterou odmítá i po výzvách uhradit. Obec bude proto 

nucena, protože se jedná o veřejné prostředky, dlužnou částku vymáhat právní 

cestou.  
 Pan Pavel Vít. Opakují se problémy s jeho chováním vlivem jeho nemoci. Léčení 

odmítá, léky nebere. Nelze ho však k tomu donutit proti jeho vůli pokud není pro 

okolí nebezpečný. Obec proto po konzultaci s rodinou podala soudu návrh na 
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omezení jeho svéprávnosti. Do vydání soudního rozhodnutí je potřeba mít k němu 

ohledy a doufat, že neprovede něco protiprávního nebo nebezpečného. 
 Komunální volby. V obci budou občané 5. a 6. 10.2018 tradičně kandidovat na 

kandidátkách místních stran a sdružení. Proto každá kandidátka musí být 

podpořena petiční listinou s 53 podpisy. Každý občan může podepsat i více 

petičních listin. Kandidátky s podepsanými petičními listinami je nutné předat 

nejpozději do 31.7. 2018! 
 Pouťový termín. Termín poutě vychází na 18.8. a obec nebude zasahovat do 

určení termínu pouťové zábavy.  
 GDPR. Obec využívá pověřenkyni zpracovávající agendu ochrany osobních údajů 

pro celý svazek obcí Úpa. Opatření se postupně uvádějí do života.  
 P. Cohornová – návrh, aby společně s opravou brány na hřbitově byla opravena i 

studna a kašna – bude řešit starosta 
 P. Souček – požaduje, aby hasiči umyli dlažbu znečištěnou při oslavách. Zajistí 

přítomný p. M. Vondra 
 P. Valešová – požaduje opravu vandalsky poškozené lavičky u Kapličky – starosta 

zajistí.  
- požaduje posílit počet kontejnerů na plast v hnízdě u Voglových alespoň o 

jeden kus – starosta projedná s Pedersenem. 
 P. Šintáková – potřeba vyčištění struhy od garáží po Makydovi – starosta posoudí 

na místě a zabezpečí 
 
 
Ve Velké Jesenici dne 11. června 2018, skončeno ve 20,20 hod. 
 
Zapsal: Pavel Rudolf 
                       
      Ověřovatelé:           Starosta obce: 
    
Jana Cohornová Jaroslav Kmoníček   Petr Jeništa 
 
 
Zápis vyhotoven: 18.6.2018 
 
Na úředních deskách včetně elektronické 
 
Vyvěšeno: 18.6.18 
 
Sejmuto: 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly  
Ing. Jana Minářová 

 
Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při 

přezkoumání hospodaření za rok 2017 

 

Obec Velká Jesenice 

IČ: 00273163 

552 24 Velká Jesenice 200 

 

V souladu s ustanovením §13 odst. 1 písm. b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 

ÚSC a DSO, podáváme následující informaci: 

 

Obec Velká Jesenice na svém zasedání č. 2/2018 dne 11.6.2018 při projednávání ZÚ obce za rok 

2017 přijala tato opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za 

rok 2017 uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření: 

 
CHYBA 1: 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s 

výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu 

 Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 § 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou 
zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.  

o Smlouva o dílo na akci „Projektová dokumentace pro asfaltování místních 
komunikací“ nebyla na profilu zadavatele či v registru smluv zveřejněna  
v zákonem stanoveném termínu dle ustanovení § 219 odst. 1 písmeno a) ve spojení 
s písmenem d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

NÁPRAVA1: 
Obec bude smlouvy v hodnotě nad 500.000 zveřejňovat na profilu zadavatele či v registru smluv v 
zákonem stanoveném termínu 
Náprava bude provedena při každém dalším smluvním závazku nad 500.000 – zodpovídá starosta 

CHYBA 2: 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

 Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění 
pozdějších předpisů 

 § 3 odst. 4 písm. a) - Při inventarizaci nebylo postupováno tak, aby bylo zjištěno, zda jsou 
všechny inventarizační položky a jejich části zachyceny v účetnictví.     

o Kontrolu inventarizace k 31.12.2017 bylo zjištěno, že zůstatek účtu 403 nesouhlasí 
na majetkovou evidenci. V majetkové evidenci je zůstatek nižší  
o 410.617,75 Kč. 

NÁPRAVA2: 
Při inventarizaci bude zjištěno, zda jsou všechny inventarizační položky a jejich části zachyceny 
v účetnictví. 
Náprava bude provedena s inventarizací za rok 2018 k datu 31.1.2019 - zodpovídá účetní 
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CHYBA 3: 

o Kontrolou inventarizace účtu 966 bylo zjištěno, že bylo z tohoto účtu odúčtován 
majetek předaný městem Česká Skalice, ale tento majetek ve stavu tohoto účtu 
vůbec nebyl veden. 

NÁPRAVA3: 
Oprava byla provedena dne 30.4.2018 dokladem č.: 1801900001. 
 

 

CHYBA 4:  

 Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 
jednotky, ve znění pozdějších předpisů 

 § 11 odst. 6 písm. a) - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "Drobný 
dlouhodobý nehmotný majetek".  

o Ve stavu účtu 018 je evidován majetek inv. č. 378, 410 a 520, který svou povahou 
na tento účet nepatří., 

 § 14 odst. 6 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6. Drobný 
dlouhodobý hmotný majetek".  

o Kontrolou bylo zjištěno, že ve stavu účtu 028 je veden i majetek, který svým 
charakterem neodpovídá náplni tohoto účtu Jedna se např. o inv. č. 639 - záclony, 
640, 641 - vodovodní přípojky. 

NÁPRAVA 4: 
Chybné položky majetku budou přeúčtovány na odpovídající účty 

Náprava bude provedena nejpozději s inventarizací za rok 2018 k datu 31.1.2019 - zodpovídá účetní 

 

CHYBA 5:  

 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 uzavřela dne 10.2.2017 Smlouvu o partnerském příspěvku s DSO Kladská 
stezka. Předmětem této smlouvy je poskytnutí partnerského investičního příspěvku 
obce ve výši 7.000,- Kč za účelem spolufinancování vyhotovení projektové Studie 
aktivit navazujících na cyklostezku okolo Rozkoše. Schváleno v ZO obce dne 
31.1.2017. Obec odeslala tuto částku dne 30.5.2017. 

o Obec uzavřela dne 10.2.2017 Smlouvu o partnerském příspěvku s DSO Kladská 
stezka. Předmětem této smlouvy je poskytnutí partnerského investičního příspěvku 
obce ve výši 110.000,- Kč za účelem spolufinancování vyhotovení projektové 
dokumentace "Projektová dokumentace - stavební povolení cyklookruh okolo 
Rozkoše". Schváleno v ZO obce dne 31.1.2017. Obec odeslala tuto částku dne 
30.5.2017. 

Tyto dotace měly být vedeny na účtu 373 případně 471.  
 
NÁPRAVA 5: 
Náprava byla provedena 30.4.2018 dokladem č.: 1801900002. 
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CHYBA 6:  

 ČÚS č. 704 bod 8. - Územní celek nedodržel postupy účtování o fondech.  

o Kontrolou účtu 419 při inventarizaci za rok 2017 bylo zjištěno, že obec účtuje 
bankovní poplatky a přijaté úroky prostřednictvím nákladových a výnosových účtů 
a není účtováno přes účet 419. Tím dochází ke zkreslení zůstatku a účet 236 se 
nerovná proti účtu 419. Rozdíl činí 1.946,25 Kč.  

NÁPRAVA 6: 
Náprava byla provedena 30.4.2018 dokladem č.: 1801900003. 
 
 

CHYBA 7:  

 ČÚS č. 706 bod 3. a 4. - Územní celek nedodržel postupy účtování o opravných položkách.  

o Kontrolou opravných položek na účtu 194 bylo zjištěno, že nebylo provedeno 
odúčtování opravné položky v souvislosti se zaplacenou pohledávkou. 

o O opravných položkách k účtu 315 nebylo účtováno vůbec, přesto že dle podkladů k 
inventarizaci měla být opravná položka na účtu 192 vytvořena. 

NÁPRAVA 7: 
Opravné položky budou účtovány dle závazných postupů. 
Náprava bude provedena do 30.6.2018 - zodpovídá účetní. 

 

 

CHYBA 8: 

Kontrolou inventarizace za rok 2017 bylo zjištěno, že se nedostatek u účtu 909 vyskytuje  

i v roce 2017 – chybí podrobná inventarizace majetku školy. (nenapraveno) 

NÁPRAVA 8: 

Dle současných požadavků bude revidována zřizovací listina školy a následně bude nově provedena 

a doložena inventura. 

Náprava bude provedena s inventarizací za rok 2018 k datu 31.1.2019 - zodpovídá účetní 

 

CHYBA 9: 

 § 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 2017 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. 



Stránka 4 z 4 

 

Kontrolou inventarizace k 31.12.2017 bylo zjištěno, že jednotlivé inventurní soupisy neobsahuji 

zákonem stanovené podpisy. (nenapraveno) 

NÁPRAVA 9: 

Inventurní soupisy budou doplněny podpisovými záznamy osob odpovědných za zjištění 

skutečností a podpisovými záznamy osob odpovědných za provedení inventur. 

Náprava bude provedena do 30.9.2018 2018 - zodpovídá účetní 

 

Informace plnění opatření bude zaslána do 30.10.2018 
 

Výpis usnesení zastupitelstva obce Velká Jesenice 

 

 

Zpracovala: Nataša Zmrzlíková – účetní  

 

Velká Jesenice  

    
 
     Starosta obce 
                                                                          Petr Jeništa 

 



Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2018

PŘÍJMY
paragraf/ 
položka

třída text
Schválený 

rozpočet

Opatření 

č. 1

Opatření 

č. 2

Po opatření 

č.1 a 2

Opatření 

č. 3

Po opatření 

č.3

Opatření 

č. 4

Opatření 

č. 5

Opatření 

č. 6

Opatření 

č. 7

Opatření 

č. 8

Po opatření 

č.8

Plnění k 

31.5.
0000/1111 1 daň z přijmů ze závislé činnosti 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 935 284
0000/1112 1 daň z přijmů fyz. osob ze SVČ 40 000 40 000 40 000 40 000 15 086
0000/1113 1 DPFO z kapital.výnosů 180 000 180 000 180 000 180 000 77 872
0000/1121 1 daň z příjmů práv. osob 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 574 548
0000/1122 1 daň z příjmů práv.osob - za obec 40 000 60 000 100 000 100 000 -81 190 18 810 18 810
0000/1211 1 daň z přidane hodnoty 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 2 045 300
0000/1334 1 odvody za odnětí půdy z ZPF 50 000 50 000 50 000 50 000 10 325
0000/1337 1 poplatek za komunální odpad 160 000 160 000 160 000 160 000 128 033
0000/1341 1 poplatky ze psů 12 000 12 000 12 000 12 000 7 850
0000/1345 1 poplatky z ubytovací kapacity 4 000 4 000 4 000 4 000 990
0000/1361 1 správní poplatky 3 000 3 000 3 000 3 000 1 940
0000/1381 1 daň z hazardních her 15 965 15 965 15 965 14 153 782 30 900 30 118
0000/1511 1 daň z nemovitosti 650 000 650 000 650 000 650 000 4 500
0000/4111 1 dotace na volby 22 981 22 981 22 981 22 981 22 981
0000/4112 4 dotace na správu obce 140 000 10 800 150 800 150 800 150 800 62 833
0000/4116 4 dotace na povodňovou ochranu - odtokové poměry 0 0 0 373 654 373 654 373 654
0000/4216 4 dotace na dětská hřiště 394 049 394 049
0000/4222 4 dotace na PD odkanalizování "Pod Kostelem" 53 000 53 000
0000/4222 4 dotace na PD propojení vodovodů "Pod Kostelem" 53 000 53 000

mezisoučet - příjmy, daně 8 579 000 109 746 0 8 688 746 0 8 688 746 -81 190 0 14 153 373 654 500 831 9 496 194 4 310 124
1032/ 2 podpora ostatních produkčních činností 10 000 10 000 10 000 10 000 5 225
2141/ 2 samoobsluha-nájemné nebyt prostor 34 000 34 000 34 000 34 000 14 449
2310/ 2 infrastruktura-voda-(fond VAK z tranzitu a od lidí) 74 000 74 000 40 000 114 000 114 000
2321/ 2 infrastruktura-kanalizace (fond VAK od lidí) 296 000 296 000 4 000 300 000 300 000
3314 2 Knihovna - členské poplatky 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
2341/ 2 vodní díla - rybník pronajem 7 000 7 000 7 000 7 000
3319/ 2 příjmy kultura 2 000 2 000 2 000 1 470 3 470 3 470
3412/ 2 pronájem tělocvičny 160 000 160 000 160 000 160 000 76 650
3612/ 2 nájemné z bytů (čp 102 a samoobsluha) 50 000 50 000 50 000 50 000 20 246
3632/ 2 přijmy z pronajmů na hřbitově 25 000 25 000 25 000 25 000 1 976
3639/ 3 pronájem pozemků a prodej majetku obce 10 000 10 000 10 000 20 000 30 000 17 046
3722/ 2 přijmy za kontejner na textil 1 000 1 000 1 000 1 000
6171/ činnost místní správy - služby občanům (kopie…) 1 000 3 736 4 736 1 856
6310/ 2 úroky z účtu 1 000 1 000 1 000 1 000 493
6330/ 4 převody z rozpočtových účtů (fond VAK z obce) 220 000 220 000 -44 000 176 000 176 000

mezisoučet - ostatní příjmy 890 000 1 250 0 891 250 0 891 250 21 000 1 470 3 736 0 0 917 456 142 661
Příjmy celkem 9 469 000 110 996 0 9 579 996 0 9 579 996 -60 190 1 470 17 889 373 654 500 831 10 413 650 4 452 785

Součty podle tříd: Třída 1: Daňové příjmy 8 439 000
Třída 2: Nedaňové příjmy 660 000
Třída 3: Kapitálové příjmy 10 000
Třída 4: Přijaté dotace 360 000

bilance: -11 034 136 bilance: -11 034 136 bilance: -11 034 136 bilance: -11 034 136
SCHODEK SCHODEK SCHODEK SCHODEK

Finncování třídy 8:

8115 použití zůstatku z předchozích let - účty 11 194 033
8115 použití zůstatku fondu obnovy VAK 650 000
8124 splátka jistiny úvěru ČS 2014 -809 897

Celkem financování za třídu 8 11 034 136
Příjmové prostředky celkem - včetně třídy 8 20 503 136

Výdaje celkem 20 503 136
Zůstatky:

Zůstatek na účtu Česká Spořitelna

Zůstatek na účtu Komerční Banka

Zůstatek na účtu ČNB

Zůstatek v pokladně

12 000 000 Běžné účty a pokladna 215 967

60 000 Zůstatek na fondu Infrastruktury 0

12 060 000 Zůstatky celkem: 215 967
#ODKAZ! kontrola=zůstatek celkem+příjmy-výdaje-splátky jistin 215 967

Dluhy:
-809 897 Úvěr Česká spořitelna 2014 - kanál pod silnicí 0

odhad k 
31.12.2017

plán k 

31.12.2018



Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2018

VÝDAJE 
paragraf/ 
položka třída orj text

Schválený 

rozpočet

Opatření 

č. 1

Opatření 

č.2

Po opatření 

č.1 a 2

Opatření 

č.3

Po opatření 

č.3

Opatření 

č. 4

Opatření 

č. 5

Opatření 

č. 6

Opatření 

č. 7

Opatření 

č. 8

Po opatření 

č.8

Plnění k 

31.5
1032/ 5 podpora ostatních produkčních činností - lesy 10 000 10 000 10 000 15 000 25 000 22 113
2141/ 5 obchod - běžná údržba, vitriny, koše, . . . 30 000 30 000 30 000 30 000
2212/ 5 1 cesty, silnice - údržba ,sníh, drť, opravy, propustky 400 000 400 000 400 000 400 000 69 327
2212/ 6 2 asfaltování silnic - projekt, povolování, příprava 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 57 000
2212/ 6 3 asfaltování 2019 - rezerva 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
2219/ 5 cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015 43 000 43 000 43 000 43 000
2219/ 6 4 cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015 140 000 140 000 140 000 140 000
2219/ 6 5 chodníky u silnice II/304 500 000 500 000 500 000 500 000
2310/ 5 vodovod - rekonstrukce Klička 120 000 120 000 120 000 120 000
2310/ 6 vodovod - nové přípojky (3 ks) 30 000 30 000 30 000 30 000
2310/ 6 31 PD vodovod "Pod Kostelem" 70 000 70 000
2310/ 6 27 PD vodovod "K Řikovu" 50 000 50 000 50 000 50 000
2321/ 6 28 kanalizace "K Řikovu" PD + realizace 50 000 50 000 50 000 30 000 80 000
2321/ 6 32 PD kanalizace "Pod Kostelem" (Dočekal…) 30 000 30 000 30 000 40 000 70 000
2333/ 5 30 protipovodňová opatření - studie 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 370 623
3113/ 5 Základní škola -  dotace 650 000 -40 000 610 000 610 000 610 000 300 000
3314/ 5 provoz knihoven 34 000 34 000 34 000 34 000 6 641
3319/ 5 kultura - akce, příspěvky na ceny 22 000 22 000 22 000 22 000 15 255
3330/ 5 dar farnosti - příspěvek na opravu kostela 15 000 15 000
3391/ 5 spolupráce Polsko-udžitelnost 10 000 10 000 10 000 10 000 303
3399/ 5 SPOZ - jubilea, 25 000 25 000 25 000 25 000 6 935
3412/ 5 tělocvična - provoz 300 000 300 000 300 000 300 000 110 397
3412/ 6 25 tělocvična - investice dokončení 4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 1 730 131
3419/ 5 TJ SOKOL - dotace 105 000 63 816 168 816 168 816 14 153 782 183 751 47 851
3419/ 6 26 antukové kurty - dokumentace, kolaudace 30 000 30 000 30 000 30 000
3429/5229 5 dotace místním spolkům 32 000 32 000 32 000 32 000
3612/ 5 byty 50 000 50 000 50 000 50 000 980
3631/ 5 veřejne osvětlení 120 000 120 000 120 000 120 000 59 266
3632/ 5 6 pohřebnictví - běžná údržba 10 000 10 000 10 000 10 000 12 810
3632/ 5 7 hřbitov - rekonstrukce brány 450 000 450 000 450 000 450 000
3639/ 5 8 přispěvky do DSO Metuje a ÚPA, SMO 45 000 45 000 13 856 58 856 58 856 33 150
3639/ 5 9 varovný systém - obecní rozhlas 20 000 20 000 20 000 20 000 1 269
3639/ 5 10 rozpočtová rezerva 300 000 -24 213 -100 000 175 787 30 144 205 931 21 000 1 470 -15 000 373 654 -49 000 538 055
3639/ 5 11 dětská hřiště - rekonstrukce v MŠ i u ZŠ - spoluúčast 200 000 200 000 200 000 394 049 594 049
3639/ 5 12 rekonstrukce sociálek v MŠ - projekt 20 000 20 000 20 000 20 000 947
3639/ 5 13 rekonstrukce plotu u základní školy 30 000 30 000 30 000 30 000
3639/ 5 29 MŠ - zahrada - střecha nad pískovištěm 40 000 40 000 40 000 40 000
3639/ 6 14 prodeje pozemků - geometrické pl. a popl. 40 000 40 000 40 000 40 000
3639/ 6 15 nákup poz.pod cesty Volovka, Vinice, Humna, Sálovská300 000 300 000 300 000 300 000
3639/ 6 16 nákup budovy pošty a pozemků kolem 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
3722/ 6 17 odpady - projekt sběrného dvora 800 000 800 000 800 000 800 000
3722/ 5 18 odpady - kompostovatelný odpad 25 000 25 000 25 000 25 000
3722/ 5 19 odpady - komunál 150 000 150 000 150 000 150 000 100 065
3745/ 5 údržba veřej.prostranství 550 000 550 000 550 000 550 000 168 216
5512/ 5 20 požární ochrana JSDH VJ 85 000 85 000 85 000 85 000 30 768
5512/ 5 21 požární ochrana Veselice 10 000 10 000 10 000 10 000 850
5512/ 6 22 požární ochrana VJ - projekt garáže 800 000 800 000 800 000 800 000
6112/ 5 zastupitelstvo obce 900 000 900 000 900 000 900 000 371 779
6114/ 5 volby prezidenta 10 000 -10 000 0 0 0
6118 5 volby prezidenta 15 216 15 216 15 216 15 216 14 224
6171/ 5 správa obce 900 000 900 000 900 000 3 736 903 736 380 268
6310/5141 5 úroky 2 136 2 136 2 136 2 136 2 074
6310/5163 5 služby peněžních ústavů 15 000 15 000 15 000 15 000 2 979
6330/ 5 23 převody vlastním účtům - infrastr. voda - dopl.obce 126 000 126 000 -40 000 86 000 86 000
6330/ 5 24 převody vlastním účtům - infrastr. kanál - dopl.obce 94 000 94 000 -4 000 90 000 90 000
6402 5 volby do poslanecké sněmovny (2017) 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177
6399/ 5 daň z příjmu za obec 40 000 60 000 100 000 100 000 -81 190 18 810 18 810

VÝDAJE CELKEM 20 503 136 110 996 0 20 614 132 0 20 614 132 -60 190 1 470 17 889 373 654 500 831 21 447 786 3 941 208

Součty podle tříd: 20 503 136
Třída 5: Běžné výdaje 6 933 136
Třída 6: Kapitálové výdaje 13 570 000

Vyvěšeno:

Sejmuto: 8.1.2018 28.2.2018 28.3. 4.4. 7.5. 15.5.
Schváleno 

usnesením 

Učiněno starostou obce dne Učiněno starostou obce dneSchváleno usnesením OZ 

č.3/1/2018 dne 13.3.2018

Schváleno usnesením 

OZ č./2018 dne 

11.6.2018



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(VJ-206/2018 ) 

 
 

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 2018 ve výši 15000,- Kč, 
slovy: patnácttisíc korun českých , a to na základě řádně podané žádosti ze dne 8.1.2018 
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 10.12.2018. 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 3/2/2018 dne 11.6.2018 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 3/2/2018 dne 
11.6.2018. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2018. 
 
 
 

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



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ – 207/2018) 

 
 

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 2018 ve výši 5000 Kč, slovy: 
pěttisíc korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 30.4.2018 
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 10.12.2018 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. 3/2/2018 dne 11.6.2018 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 3/2/2018 dne 
11.6. 2018. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2018. 
 
 
 

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



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ-208/2018) 

 
 

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 2018 ve výši 10 000,- Kč, 
slovy: desettisíc korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 30.4.2018. 
 
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 10.12.2018. 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. 3/2/2018 dne 11.6.2018 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 3/2/2018 dne 
11.6.2018. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2018. 
 
 
 

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



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ-209/2018) 

 
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 2018 ve výši 2 000,- Kč, 
slovy:  dva tisíce korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 30.4.2018. 
 
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 10.12.2018. 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. 3/2/2018 dne 11.6.2018. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 3/2/2018 dne 
11.6.2018. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2018. 
 
 
 

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



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ- 210/2018) 

 
 

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 2018 na základě řádně podané 

žádosti ze dne 30.4.2018 
 
2. Výše dotace je stanovena následovně: 

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

daň z hazardních 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 10.12.2018. 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. 3/2/2018 dne 11.6.2018. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č.3/2/2018 dne 
11.6.2018 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2018. 
 
 

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





    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 pronájmu pozemku p.č. 250/21 v k.ú. 

Veselice nad Metují 
 

 V souladu s §39, zák.č. 128/2000Sb. o obcích v platném znění 

zveřejňuje Obec Velká Jesenice záměr pronajmout pozemek p.č. 

250/21 v k.ú. Veselice nad Metují. 
 

 
 
 

 
 
Vyvěšení na elektronické i fyzické úřední desce: 
Vyvěšeno: 2.5.2018 Petr Jeništa 
Sejmuto: starosta 
obce 
 

mailto:info@velkajesenice.cz


    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 pronájmu pozemku p.č. 175/2 v k.ú. 

Volovka 
 

 V souladu s §39, zák.č. 128/2000Sb. o obcích v platném znění 

zveřejňuje Obec Velká Jesenice záměr pronajmout pozemek p.č. 

175/2 o výměře 378 m
2 v k.ú. Volovka. 

 

 
 
 

 
 
Vyvěšení na elektronické i fyzické úřední desce: 
Vyvěšeno: 22.5.2018  
Sejmuto:          Petr Jeništa 
  starosta obce
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Darovací smlouva 
č.sml.: VJ-211/2018 

 
Účastníci smlouvy: 

Dárce: 
Obec Velká Jesenice 

se sídlem:  552 24 Velká Jesenice 200 
IČ:                               00273163                                 
zastoupená:   Petr Jeništa, starosta  
právní forma:  801 - Obec 
 
dále jen „dárce“ 
 
Obdarovaný: 
Římskokatolická farnost Česká Skalice 
 

se sídlem:  Havlíčkova 1, Malá Skalice, 552 03 Česká Skalice 
IČ:                               46524088 
zastoupená:   ICLic. Václav Hegr, farář 
právní forma:  722 - Církevní právnická osoba 
 
dále jen „obdarovaný“ 
 

Preambule: 
Obdarovaný požádal dárce o příspěvek na opravu ciferníku věžních hodin kostela. Kostel je v majetku a 
správě obdarovaného a je významnou dominantou obce, tedy dárce. 
Obecní zastupitelstvo přihlédlo ke všem okolnostem a rozhodlo podpořit obdarovaného v kultivaci a 
renovaci dominanty obce. 
 

I. 
Dárce poskytne obdarovanému peněžitý dar ve výši 15.000 Kč. 
 

II. 
Dar byl schválen usnesením obecního zastupitelstva č.8/2/2018 dne 11.6.2018 
 

III. 
Dar bude poskytnut jako příspěvek na opravu ciferníku věžních hodin kostela. Obdarovaný již tuto akci 

uskutečnil. Dárce si výši nutných nákladů ověřil předběžnou poptávkou u nezávislých dodavatelů a 

nepožaduje další doklady. 
 

IV. 
Dar bude obdarovanému převeden na jeho bankovní účet do 30.6. 2018. 
 

V. 
Obdarovaný tímto dar přijímá 
 
 
V České Skalici dne  
    
 
....................... ……....................................…….............................                                            
za dárce  za obdarovaného 
Petr Jeništa - starosta ICLic. Václav Hegr - farář  




