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Zápis 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice 

č. 1/2019 konaného dne 12.března 2019 od 19:00 hodin  
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velké Jesenici 

 
Přítomni:  Petr Jeništa, Jaroslav Kmoníček, Ing. Kamil Lukášek,

MUDr. Jiří Novák, Jaroslav Pavlát, Marie Runštuková, Radek Schmiedt
Omluveni: Jaroslav Zelený (příchod v průběhu jednání), Jana Cohornová 
Veřejnost: 11 
 

Přítomné přivítal starosta. 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 schválen a 

nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. 
 

Zapisovatel: Ing. Kamil Lukášek 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Kmoníček, MUDr. Jiří Novák 
 
Návrh programu: 

1. Kontrola úkolů 
2. Konečné plnění rozpočtu 2018 a rozpočtové opatření 
3. Bezúplatný převod varovného systému z DSO Úpa 
4. Dar na provoz knihoven 
5. Dar Farnosti na podlahy ve věži kostela 
6. Veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupků 
7. Dohoda o začlenění do spádového obvodu Základní školy 
8. Konkurs na ředitele/ředitelku školy 
9. Školné v mateřské škole 
10. Převod silničních pozemků Královéhradeckému kraji 
11. Výsledky a mzdy Velkojesenické s.r.o. 
12. Vodné a stočné 2019 
13. Další záměry s bytem č.2 v čp. 102 
14. Údržba nebo odstranění sjezdů do Rozkoše 
15. Pumpa na vrtu ve Veselici 
16. Asfaltování 
17. Plnění rozpočtu 2019 a jeho změny 
18. Smlouvy na pozemky ke komunikacím (Asfalt 2019) 
19. Projekt a výstavba „Malé garáže“ hasičů 
20. Darování cisterny Tatra 148 do Provodova-Šonova 
21. Historický průzkum ve Veselici 
22. Voda v krajině – staré koryto Rozkošné 
23. Koupaliště a propustek pod ním 
24. Informace a diskuse 

 
Hlasování o programu  
Hlasování: ANO:     7   NE:     0             ZDRŽELO SE:     0       
Program zasedání č. 1/2019 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 řešeno po majetkovém vypořádání s Českou poštou. 
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2. Plnění rozpočtu 2018 a rozpočtová opatření 
Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. 21 a předložil zastupitelům 

konečné plnění k 31.12.2018. 
 
 

3. Bezúplatný převod varovného systému z DSO Úpa 
Starosta informoval, že je obci předáván ze svazku obcí Úpa varovný systém 

(bezdrátový rozhlas). 
 
Usnesení č. 1/1/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU 

tak, jak je uvedena v příloze. 
 
Hlasování: ANO:     7   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0  
Usnesení č. 1/1/2019 bylo přijato 
 
 

4. Dar na provoz knihoven 
Je navrženo ve stejné výši 14.160,- Kč jako každý rok. Je to na knihovní fond do Velké 

Jesenice i do Veselice. 
 
Usnesení č. 2/1/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s knihovnou 
Jaroměř o poskytnutí daru ve výši 14.160,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací 

smlouvy. 
 
Hlasování: ANO:     7   NE:      0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 2/1/2019 bylo přijato 

 
 

5. Dar Farnosti na podlahy ve věži kostela 
Obec se zavázala přispět farnosti jako majiteli budovy kostela. Příspěvek byl účelově 

vázán na opravy podlah ve věži kostela. Podlahy slouží pro obsluhu věžních hodin a zvonu, 
kterou dlouhodobě zajišťuje dobrovolník pan Dušan Jakl jako službu obci. Podlahy opravilo 

místní tesařství pana Martina Lukáška během zimy. Náklady nebyly původních 50.000,- Kč, 
ale necelých 55.000,- Kč. Nárůst byl způsoben tím, že zdi věže se směrem nahoru zužují a tím 

se zvětšují rozměry podlah. Původní odhad ceny byl vypočítán podle rozměru nejnižšího 

patra. Podle dohody zakázku ve své budově kostela zaplatila farnost a obec jí celou cenu 

převede jako dar. 
 
Usnesení č. 3/1/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 55.000,- Kč 

pro Římskokatolickou farnost Česká Skalice a pověřuje starostu podpisem darovací 

smlouvy. 
 
Hlasování: ANO:     7   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 3/1/2019 bylo přijato 
 
 

6. Veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupků 
Starosta předložil administrativní úpravu stávající smlouvy. Doposud v ní bylo chybně 

uvedeno, že „komise je správním orgánem“, ale nově a správně je ve smlouvě, že „Město je 

správním orgánem“. Ceny a další podmínky původní smlouvy zůstávají stejné.  
 
Usnesení č. 4/1/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o 
projednávání přestupků s Městem Česká Skalice tak, jak je uvedena v příloze. 
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Hlasování: ANO:     7   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 4/1/2019 bylo přijato 

 
7. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu 

Starosta okomentoval, že legislativa nařizuje obcím, které nemají školu, uzavřít smlouvu o 

školském obvodu s jiným městem nebo obcí. 
My takovou smlouvu potřebujeme pro druhý stupeň základní školy. Ze smlouvy nevyplývá 

povinnost docházky dětí do jiné školy, ale povinnost jiné školy přijmout naše žáky. Ze 

smlouvy neplynou žádné požadavky na úhradu. 
 
Usnesení č. 5/1/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje dohoda o vytvoření společného 

školského obvodu s Městem Česká Skalice tak, jak je uvedena v příloze. 
 
Hlasování: ANO:     7   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 5/1/2019 bylo přijato 

 
8. Konkurs na ředitele/ředitelku školy 

Starosta informoval o proběhlém konkursu. 
Do něj se přihlásila jediná uchazečka, dlouholetá učitelka místní školy Mgr. Šárka 

Rohulánová. Splnila veškeré potřebné podmínky a výběrová komise ji shledala vhodnou pro 

výkon funkce ředitelky na dalších šest let. 
Proto starosta oznámil, že ji v souladu s platnými právními předpisy jmenuje do funkce na 

šest let se zahájením od 1.8.2019. 
V souvislosti s tím ke 31.7.2019 odvolá z funkce stávající ředitelku PhDr. Mgr. Alenu 

Polákovou, která funkci vykonávala 12 let. 
 
9. Školné v mateřské škole 

Starosta navrhnul zdražit školku. Nyní se platí 200,- Kč za měsíc. Zdražení navrhnul o 

100,- Kč nebo 200,- Kč měsíčně s tím, že se nebude vybírat 200,- Kč/rok na pomůcky 
(pastelkovné). Školné od rodičů je příjmem školy (obce), ale stát ho celé vrací (proplácí) 

v daňovém bonusu při ročním zúčtování daní občanů. Nevrátí ho pouze těm, kteří nepracují. 

Předškoláci školné neplatí, takže:  25 dětí x 12 měsíců = 30.000,- Kč ročně pro školu za 

každých 100,- Kč školného. 
V diskusi byl potvrzen návrh na poplatek 300,- Kč/měsíc. Zatím ale nebude schvalován a 

bude to prodiskutováno s nově jmenovanou ředitelkou. 
 
10. Převod silničních pozemků Královéhradeckému kraji 

Kraj od nás chce pozemky pod silnicemi. 
178/72 – pod opěrnou zdí „U Louvarů“ 
1270/3 – pod silnicí k Říkovu 
1274/4 – pod silnicí ke Křížku – celá „ulice“ od křižovatky u školy ven ze vsi ke Křížku 
1274/1 – pod silnicí ke Křížku – levá polovina cesty a příkop dál ke křížku 

Vlastnit jen pozemek pod silnicí nám moc nepřináší. Veškerá povolení musí být stejně od 

správce silnice. Můžeme předat, ale bylo by dobré vymínit si, že navždy můžeme ukládat 

inženýrské sítě bezplatně. To teď aktuálně platí, ale ještě nedávno to tak nebylo. Záleží to na 

krajském vedení. 
V diskusi navíc starosta dostal za úkol najít případné vhodné pozemky kraje pro směnu. 

 
Na jednání se dostavil místostarosta Jaroslav Zelený. 
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Usnesení č. 6/1/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje darování silničních pozemků 

178/72, 1270/3, 1274/4 a 1274/1 v k.ú. Velká Jesenice do majetku Královéhradeckého 

kraje s podmínkou, že na ně bude zapsáno věcné břemeno bezplatného ukládání 

obecních inženýrských sítí. 
Zastupitelstvo pověřilo starostu nejdříve před darováním prověřit možnost směny 

těchto pozemků za jiné krajské. 
 
Hlasování: ANO:     8   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 6/1/2019 bylo přijato 

 
11. Výsledky a mzdy Velkojesenické s.r.o. 

Kompletní výsledky podle středisek a strojů zatím dopočítány nejsou. 
Je ale jasné, že společnost v roce 2018 hospodařila se ztrátou 130 tisíc. Ta je způsobena 

hospodařením na vodovodech 114 tisíc a kanalizaci 20 tisíc. 
Z výše uvedeného vyplývá, že ostatní hospodaření je na předpokládaném nulovém 

výsledku. Důvod ztráty na VaK bude řešen v dalším bodě zastupitelstva při schvalování cen 

vodného a stočného.  
 

Starosta navrhnul navýšit mzdy ve Velkojesenické stejným poměrem, jakým stát navýšil 
mzdy obecních úřednic. Je to 5% a znamená to navýšení hodinového tarifu ze 128 na 135 Kč. 

Navýšení navrhuje stejně jako u úřednic od 1.1.2019 s tím, že navýšení za první tři měsíce 

roku dostanou zaměstnanci v mimořádných odměnách. 
 
Před usnesením zastupitel Jaroslav Pavlát oznámil, že je zároveň jako zaměstnanec 

Velkojesenické s.r.o. ve střetu zájmů a hlasování se zdrží.  
 
Usnesení č. 7/1/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení základního hrubého 

hodinového tarifu zaměstnanců Velkojesenické s.r.o. od 1.4.2019 o 5%, tj. na 135 
Kč/hodinu. 
Zastupitelstvo schvaluje vyplacení mimořádné odměny ve výši 3360 kč ve výplatě za 

měsíc březen 2019. 
 
Hlasování: ANO:     7   NE:     0   ZDRŽELO SE:  1    
Usnesení č. 7/1/2019 bylo přijato 
 

12. Vodné a stočné 
Starosta informoval, že v roce 2018 vytvořil provoz vodovodu ztrátu 114 tisíc Kč a provoz 

kanalizace ztrátu 20 tisíc Kč. 
Ztráta na kanalizaci je menší, než se plánovalo, takže provoz běžel dle plánu. Ztráta na 

kanalizaci byla na rok 2018 plánována, protože v roce 2017 vyrobila kanalizace zisk 49 tisíc a 

dle zadání zastupitelstva má být provoz VaK bez zisku a bez ztráty. 
Na vodovodu byla také kalkulována ztráta, ale pouze 15 tisíc (v roce 2017 to byl zisk 20 

tisíc). Nepředpokládané navýšení ztráty bylo způsobeno nečekaně velkou ztrátou vody při 

komplikovaných opravách a neplánovaným nákupem hlavního vodoměru na předávací místo 

u přejezdu. 
 
Pro rok 2019 navrhnul starosta vodné ve výši 45,- Kč/m3 a stočné 30,- Kč/m3, tedy celkem 
75,- Kč/m3. 

Sdělil zastupitelům, že cenu lze snížit pouze tím, že obec bude státem požadovaný 

„odpisový“ fond vytvářet více ze svého rozpočtu a méně od lidí. 
V bouřlivé diskusi bylo zmíněno, že cena ještě není tak vysoká jako v okolních městech. 

Starosta připomněl, že ve městech je provoz VaK levnější. Každý metr položené trubky tam 

platí daleko více odběratelů.  
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Zastupitelé v diskusi rozhodli, že vodné bude 44,- Kč/m3 a stočné 30,- Kč/m3, tedy celkem 
74,- Kč/m3. Toto zadání promítli do rozpočtové změny. 
 
Usnesení č. 8/1/2019 – Zastupitelstvo schvaluje pro rok 2019 vodné 44,- Kč/m

3, 
stočné 30,- Kč/m

3, tedy celkem 74,- Kč/m
3 s platností od 1.1.2019. 

 
Hlasování: ANO:     8   NE:     0         ZDRŽELO SE:     0  
Usnesení č. 8/1/2019 bylo přijato. 

 
13. Další záměry s bytem č.2 v čp. 102 

Starosta informoval, že byt č. 2 v obecním domě čp. 102 je vyklizen. Zastupitelé si ho byli 

prohlédnout a shodli se na následujícím: 
a) Byt by měl být pronajímán seriózním nájemníkům. 
b) V aktuálním stavebně technickém stavu by ho patrně nikdo takový nechtěl. 
c) Je potřeba jeho větší rekonstrukce. 
d) Obec se nejprve musí rozmyslet, co je cílem. 

Z toho vyplývá, že zatím se byt aktivně k pronájmu nabízet nebude a připraví se jeho 

rekonstrukce. 
 
14. Údržba nebo odstranění sjezdů do Rozkoše 

Povodí Labe odmítá nést odpovědnost za stávající panelové sjezdy do vodní nádrže 

Rozkoš. Na našem území jsou dva. Jeden je prodloužením „Sálovské“ cesty a druhý vede 

podél „Obecní pláže“ na poloostrově. Pokud je obec (nebo někdo jiný) chce provozovat, musí 

je opravit, udržovat a obnovit nájemní smlouvu s Povodím Labe. Pokud ne, je třeba je 

odstranit. 
Zastupitelé i přítomná veřejnost se shodli, že obec o toto provozování nemá zájem. Pověřili 

starostu, aby toto stanovisko oznámil subjektům, které tyto sjezdy užívají, a případně provedl 

další kroky k likvidaci sjezdů. 
 
Usnesení č. 9/1/2019 – Zastupitelstvo prohlašuje, že obec nebude provozovat a udržovat 

zpevněné sjezdy do Rozkoše na pozemcích Povodí Labe. 
 
Hlasování: ANO:     8   NE:     0         ZDRŽELO SE:     0  
Usnesení č. 9/1/2019 bylo přijato. 

 
15. Pumpa na vrtu ve Veselici 

Místostarosta Lukášek hledal možnost ručního čerpání vody z vrtu u Rozkošného potoka u 

Malé Veselice. V současných letech už voda samovolně nevytéká, ale není moc hluboko. Za 

cenu do 30.000,- Kč by šla osadit klasická ruční pumpa s vystrojením. Voda by tak měla být 

dosažitelná. 
Zastupitelé v diskusi uznali, že toto je často jediný zdroj pitné vody ve Veselici a osazení 

pumpy bude prospěšné. Pověřilo místostarostu Lukáška, aby dořešil technické detaily a 

podnikl další kroky k osazení pumpy. 
Zastupitelstvo na to vyčlení peníze v rozpočtu v dnešním rozpočtovém opatření. 

 
Usnesení č. 10/1/2019 – Zastupitelstvo pověřuje místostarostu Lukáška, aby zajistil 

nákup a osazení pumpy na vrt do Veselice. 
 
Hlasování: ANO:     8   NE:     0         ZDRŽELO SE:     0  
Usnesení č. 10/1/2019 bylo přijato. 
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16. Asfaltování 

Bylo vydáno stavební povolení a nyní čeká na nabytí právní moci. 
S dokončováním prováděcí dokumentace byl obci předán již téměř definitivní rozpočet na 

stavbu a její jednotlivé stavební objekty. 
Rozpočet na všechny komunikace kromě „Za Humny“, „Na Proutnici“ a „Za Poštolkami“ 

je 24 milionů Kč.  Starosta požaduje mít na stavbu připraveno 26 milonů Kč. To je zatím nad 

možnosti obce. Možnosti, jak stavbu finančně zvládnout jsou: 
a) Postavit jen některé části 
b) Získat dotaci 
c) Zrušit větší budoucí záměry (nákup pošty, výstavba hasičárny, rozvoj 

vodovodů a kanalizací, asfaltování alespoň obydlené části Humen) 
d) Vzít si úvěr 20 milionů Kč 

V diskusi zastupitelé i veřejnost odmítli stavět jen některé části. Zatím také nechtějí omezit 

další plánované investice. Shodli se a pověřili starostu a místostarosty najít řešení kombinací 

dotace a vyššího úvěru. 
 
Starosta pak sdělil, že dokud se nenajde řešení a jasná vize financování velkých akcí, nelze 

teď do rozpočtu přidávat další zatím neplánované záměry. Byť jen desetitisícové. 
 

17. Plnění rozpočtu 2019 a jeho změny 
Starosta předložil a okomentoval rozpočtové opatření č.1, které učinil v únoru. 
V návaznosti na minulé body programu byla navržena rozpočtová změna č.2. 

 
Usnesení č. 11/1/2019 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a 
schvaluje rozpočtové opatření č. 2 tak, jak je v příloze. 
 
Hlasování:        ANO:     8   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 11/1/2019 bylo přijato. 
 
 

18. Smlouvy na pozemky ke komunikacím (Asfalt 2019) 
Pro možnost asfaltování malé strany a vedení komunikace i sítí „Za Humny“ je nutno 

uzavřít zatím alespoň smlouvy o smlouvách budoucích. 
Zatím byly zastupitelstvu předloženy smlouvy na tři lokality. 

 
Usnesení č. 12/1/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o smlouvách budoucích 

tak, jak jsou v příloze a to na pozemky: 
a) st.p.č. 80 – Skakunovi – budoucí odkup části soukromého pozemku, který už teď je 

veřejným prostranstvím 
b) p.p.č. 270/1 a 270/2 – Kašparovi - budoucí věcné břemeno uložení sítí mezi Malou 

Stranou a Humny 
c) st.p.č. 185 –…………..- budoucí věcné břemeno uložení sítí mezi Malou Stranou a 

Humny 
 
Hlasování:        ANO:      8   NE:       0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 12/1/2019 bylo přijato. 

 
19. Projekt a výstavba „Malé garáže“ 

Starosta představil možnost řešení pro garážování hasičské cisterny. 
Připomněl, že v létě stojí v plechové garáži na hřišti a v zimě pro ni hledáme zateplené 

stání v okolních obcích. Dotace a tím i výstavba nové hasičské zbrojnice je nejistá celkově i 

časově. 
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Možným řešením by bylo postavit rychle jen zateplenou garáž. Ta by teď aktuálně sloužila 

pro garážování cisterny a po výstavbě hasičárny by byla dílnou a zázemím pro techniku 

Velkojesenické s.r.o. Technika teď totiž také parkuje v naprosto nevhodných podmínkách. 
Starosta navrhnul postavit „Malou garáž“ na místě, kde podle schválené studie má jednou 

stát zázemí Velkojesenické s.r.o. Tedy na pozemku volném po Auli, za budoucí „velkou“ 

hasičárnou, vedle obchodu a antukových kurtů. Tento záměr byl již prodiskutován 

s architektkou a předběžně oceněn na 2 miliony Kč. Pokud se projekční práce zahájí ihned, 

lze projekt, povolení i výstavbu stihnout letos do začátku zimy. 
V diskusi se zastupitelé i veřejnost shodli na účelnosti této stavby jak pro hasiče, tak 

hlavně v budoucnu pro obecní techniku a pověřili starostu pokračováním k realizaci. 
Podmínkou je samozřejmě, že tato akce nebude omezovat asfaltování komunikací. 
 
Usnesení č. 13/1/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr postavit garáž pro nákladní 

auto na pozemcích 1545 a 18/4 a pověřuje starostu činit další kroky k realizaci výstavby 

do konce roku 2019. 
 
Hlasování:        ANO:     8   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 13/1/2019 bylo přijato. 

 
20. Darování cisterny Tatra 148 do Provodova-Šonova 

Podle předchozích dohod a v souladu s Hasičským záchranným systémem 

Královehradeckého kraje bude naše stávající hasičská cisterna Tatra 148 bezplatně převedena 

na obec Provodov-Šonov. Ještě probíhají jednání o prodeji vystrojení, které jsme na cisternu 
zaplatili a namontovali my. 
 
Usnesení č. 14/1/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné předání hasičské 

cisterny Tatra 148 do obce Provodov-Šonov dle smlouvy v příloze. 
  
Hlasování:        ANO:     8   NE:      0   ZDRŽELO SE:      0     
Usnesení č. 14/1/2019 bylo přijato. 
 

21. Historický průzkum ve Veselici 
V průběhu roku 2018 přicházely na světlo světa nové objevy týkající se nejen hradu ve 

Veselici. Byl objeven možný příkop táhnoucí se od severu (potok Rozkoš) k jihu (řeka 

Metuje), který se zde mohl nacházet ještě dříve, než byl založen hrad. Pravděpodobně mohl 

sloužit jako obrana pro hradiště, které se tu s nejvyšší pravděpodobností nacházelo také. Dále 

byly objeveny 3 m vysoké hradby na západní straně jádra hradu, které jsou však v současné 

době již zasypány. Také jsme zjistili, že existují obrázky hradu ze 14. a 16. století. Protože 

žádná publikace dosud žádné obrázky hradu Veselice neobsahovala, je i tato skutečnost velmi 

zajímavá. 
Ze všech výše uvedených důvodů proběhlo 18. února 2019 na obecním úřadě jednání 

s archeology a památkáři a řešily se další možné postupy, jak se o tomto místě dozvědět více 

informací. Větší archeologický průzkum totiž v těchto místech nikdy neproběhl a všechny 

závěry vycházejí pouze z náhodných nálezů.  
Vznikla tu i otázka, zdali obnažit hradby nad západním svahem. Po dohodě však zůstanou pod 

zemí, protože jsme byli upozorněni, že náklady na obnažení a konzervaci mohou dosahovat 3-
4 mil. Kč a každých 5 let několik stovek tisíc korun na další údržbu.  
Odborníky nám bylo doporučeno geofyzikální zmapování požadovaného území. Tento systém 

získávání informací by nám řekl, zdali příkop skutečně existoval a také by mohl objevit další 

místa, která by byla spjata s hradem či hradištěm.  
Nabízí se tu však otázka, zdali zmiňovanou geofyziku realizovat, protože její cena se 

pohybuje kolem 25.000,--/ha vč. zpracování a předložení všech informací, které budou 

zjištěny. Území, které by bylo dobré zmapovat je asi 3 ha. 
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22. Voda v krajině – staré koryto Rozkošné 
Starosta informoval, že prvotní studie, která by umožnila další postup, by stála desetitisíce. 

Všechny prostředky by pak následně byly zpět proplaceny z dotace. Vzhledem k předchozím 

bodům a možnostem rozpočtu se zatím další postup pozastavuje. 
 

23. Koupaliště a propustek pod ním 
Situace je podobná jako v minulém bodě. Tato stavba je sice méně „bohulibá“, ale o to 

více potřebná. I tak ale, do vyjasnění rozpočtových možností, další příprava postupovat 

nebude. 
 
24. Informace a diskuse 
o objížďka Nového Města nad Metují 

Místostarosta Zelený informoval, že je přes nás naplánována objížďka a že jsme k ní 

napsali záporné stanovisko. Jak se na něj bude přihlížet, to uvidíme. 
o Cesta „Za Humny“ 

Paní Vojtěchová si stěžuje na stav komunikace. Starosta potvrdil, že se začíná s jarní 

opravou všech komunikací a bude opravena i tato. 
Dále se paní Vojtěchová dotazovala na možnost veřejného osvětlení. Starosta řekl, že se 

s tím zatím nepočítá. Nabídl ale setkání s konzultací jiných možných řešení osvětlení. 
 

o Přetlak vodovodu 
Pan Šinták ohlásil poškozený redukční ventil. Starosta poruchu vysvětlil a oznámil, že 

pokud bude třeba, bude o vzniklých škodách jednat s dodavatelem vody od kterého 

porucha přišla k nám (VaK Česká Skalice) 
o Asfaltování 

Pan Hofman se ptal, zda se bude asfaltovat ještě letos. Starosta oznámil, že vše se na to tak 

připravuje, ale bude záležet na kapacitách stavebních firem a řešení našich financí. 
o Dešťová kanalizace na horní malé straně 

Pan Nyklíček vybízí k revizi vedení dešťové kanalizace před asfaltováním. Starosta prověří 

vedení tras ve starých mapách a dostupných podkladech. 
o Hodiny ve věži kostela 

Pan Jakl: 
1) poděkoval za bezpečné podlahy u hodin 
2) pozval na prohlídku – plánuje „den otevřené věže“ pro veřejnost 
3) požaduje opravu malého okénka do věže – to starosta předá na farnost jako majitele 

objektu 
4) informoval o nepřesném chodu hodin, stálé nutnosti seřizovat a o plánované návštěvě 

odborníka 
o Silný vítr a zásahy hasičů 

Starosta poděkoval hasičům za jejich zásahy v uplynulých dnech. Shrnul velký počet 

výjezdů v nepříznivých podmínkách a nočních hodinách. Velice hasičům za nasazení 

v jejich volném čase děkuje, oceňuje odbornost a jejich práce si velmi váží. 
 
Ve Velké Jesenici dne 12. března 2019, skončeno ve 21:30 hod. 
 
Zapsal: Ing. Kamil Lukášek 
                       
      Ověřovatelé:             Starosta obce: 
    
Jaroslav Kmoníček  MUDr. Jiří Novák      Petr Jeništa 
 
 
Zápis vyhotoven: 17.03.2019 



Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2018
PŘÍJMY

paragraf/ 

položka
třída

text

Schválený 

rozpočet

Po opatření 

č. 20

Opatření 

č.21

Po opatření č. 

21

Plnění k 

31.12.

0000/1111 1 daň z přijmů ze závislé činnosti 1 800 000 2 301 000 145 000 2 446 000 2 445 536 100%
0000/1112 1 daň z přijmů fyz. osob ze SVČ 40 000 40 000 17 000 57 000 56 723 94%
0000/1113 1 DPFO z kapital.výnosů 180 000 220 000 4 100 224 100 224 026 99%
0000/1121 1 daň z příjmů práv. osob 1 800 000 2 000 000 57 000 2 057 000 2 056 630 88%
0000/1122 1 daň z příjmů práv.osob - za obec 40 000 18 810 18 810 18 810 100%
0000/1211 1 daň z přidane hodnoty 3 700 000 5 202 500 -138 000 5 064 500 5 064 417 100%
0000/1334 1 odvody za odnětí půdy z ZPF 50 000 50 000 -39 000 11 000 10 347 21%
0000/1337 1 poplatek za komunální odpad 160 000 178 000 5 105 183 105 183 105 100%
0000/1341 1 poplatky ze psů 12 000 12 000 -2 105 9 895 9 850 81%
0000/1345 1 poplatky z ubytovací kapacity 4 000 4 000 4 000 3 130 78%
0000/1361 1 správní poplatky 3 000 4 000 -40 3 960 3 960 96%
0000/1381 1 daň z hazardních her 58 888 80 58 968 58 967 100%
0000/1382 1 40 40 38
0000/1511 1 daň z nemovitosti 650 000 820 000 -2 000 818 000 817 940 88%
0000/4111 1 dotace na volby 67 981 67 981 67 981 100%
0000/4112 4 dotace na správu obce 140 000 150 800 150 800 150 800 92%
0000/4116 4 dotace na povodňovou ochranu - odtokové poměry 0 784 077 784 077 784 077 100%
0000/4116 4 průtoková dotace ZS - šablony 365 120 365 120 365 120 100%
0000/4116 4 dpotace - hřbitovní brána 282 677 282 677 282 677
0000/4216 4 dotace na dětská hřiště 330 247 330 247 330 247 100%
0000/4116 4 dotace KHK na hasiče 48 862 48 862 48 862
0000/4222 4 dotace na PD odkanalizování "Pod Kostelem" 53 000 -53 000 0 0%
0000/4222 4 dotace na PD propojení vodovodů "Pod Kostelem" 53 000 -53 000 0 0%

mezisoučet - příjmy, daně 8 579 000 12 762 285 223 857 12 986 142 12 983 243 96%

1032/ 2 podpora ostatních produkčních činností 10 000 10 000 10 000 7 045 70%
2141/ 2 samoobsluha-nájemné nebyt prostor 34 000 46 000 -17 000 29 000 28 449 90%
2310/ 2 infrastruktura-voda-(fond VAK z tranzitu a od lidí) 74 000 114 000 20 251 134 251 134 189 0%
2321/ 2 infrastruktura-kanalizace (fond VAK od lidí) 296 000 300 000 4 000 304 000 303 661 0%
3314 2 Knihovna - členské poplatky 1 250 1 250 1 250 100%
2341/ 2 vodní díla - rybník pronajem 7 000 7 175 7 175 7 175 100%
3113/ 2 ŽS - průtoková dotace na obědy 24 035 24 035 24 035 100%
3319/ 2 příjmy kultura 2 000 36 470 2 800 39 270 39 090 98%
3412/ 2 pronájem tělocvičny 160 000 190 000 -8 857 181 143 170 425 85%
3612/ 2 nájemné z bytů (čp 102 a samoobsluha) 50 000 55 000 55 000 53 089 90%
3632/ 2 přijmy z pronajmů na hřbitově 25 000 25 000 -17 000 8 000 7 072 28%
3639/ 3 pronájem pozemků a prodej majetku obce 10 000 30 000 -11 240 18 760 18 602 62%
3722/ 2 přijmy za kontejner na textil 1 000 1 000 1 000 0%
5512/ 2 hasiči - služby 5 000 5 000 2 014 40%
6171/ 2 činnost místní správy - služby občanům (kopie…) 20 736 20 736 17 866 9%
6310/ 2 úroky z účtu 1 000 1 100 40 1 140 1 139 94%
6330/ 4 převody z rozpočtových účtů (fond VAK z obce) 220 000 176 000 3 149 179 149 179 149 0%

mezisoučet - ostatní příjmy 890 000 1 042 766 -23 857 1 018 909 994 250 33%

Příjmy celkem 9 469 000 13 805 051 200 000 14 005 051 13 977 493 90%

13 805 051

Součty podle tříd: Třída 1: Daňové příjmy 8 439 000 10 977 179
Třída 2: Nedaňové příjmy 660 000 836 766
Třída 3: Kapitálové příjmy 10 000 30 000
Třída 4: Přijaté dotace 360 000 1 961 106

13 805 051
bilance: -11 034 136 -11 030 400

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: 10 317 279 Kč

Zůstatek na účtu Česká Spořitelna 276 678 Kč
Zůstatek na účtu Komerční Banka 2 837 092 Kč
Zůstatek na účtu ČNB 26 910 Kč
Zůstatek v pokladně

12 000 000 Běžné účty a pokladna 215 967

624 493 Kč

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

Po opatření 

č. 20

Opatření č. 

21

Po opatření 

č. 21

Plnění k 

31.12

1032/ 5 podpora ostatních produkčních činností - lesy 10 000 26 175 26 175 25 651 98%
2141/ 5 obchod - běžná údržba, vitriny, koše, . . . 30 000 30 000 30 000 15 200 51%
2212/ 5 1 cesty, silnice - údržba ,sníh, drť, opravy, propustky 400 000 200 000 200 000 166 042 83%
2212/ 6 2 asfaltování silnic - projekt, povolování, příprava 1 500 000 1 500 000 1 500 000 451 824 30%
2212/ 6 3 asfaltování 2019 - rezerva 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0%
2219/ 5 cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015 43 000 43 000 43 000 0%
2219/ 6 4 cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015 140 000 140 000 140 000 0%
2219/ 6 5 chodníky u silnice II/304 500 000 500 000 500 000 487 550 98%
2310/ 5 vodovod - rekonstrukce Klička 120 000 120 000 120 000 0%
2310/ 6 vodovod - nové přípojky (3 ks) 30 000 30 000 30 000 0%
2310/ 6 31 PD vodovod "Pod Kostelem" 70 000 70 000 0%
2310/ 6 27 PD vodovod "K Řikovu" 50 000 50 000 0%
2321/ 6 28 kanalizace "K Řikovu" PD + realizace 120 000 120 000 40 735 34%
2321/ 6 32 PD kanalizace "Pod Kostelem" (Dočekal…) 30 000 70 000 70 000 0%
2321/ 6 Kanalizace - drobné investice 60 000 60 000 5 773 10%
2321/ 5 Dešťová kanalizace - údržba 60 000 60 000 0%
2333/ 5 30 protipovodňová opatření - studie 1 000 000 1 000 000 1 000 000 853 474 85%
3113/ 5 Základní škola -  dotace 650 000 610 000 610 000 610 000 100%
3113/ 5 33 Základní škola -  údržba.. 9 232 9 232 9 232 100%
3113/ 5 Zaákladní škola - průtoková dotace - šablony 365 120 365 120 365 120 100%
3314/ 5 provoz knihoven 34 000 35 100 35 100 35 057 100%
3319/6129 6 vánoční strom 47 000 47 000 46 569 99%
3319/ 5 kultura-akce,příspěvky na ceny,tisk pověstí,koncert 22 000 50 000 50 000 100 000 47 731 48%
3319/ 5 34 tisk kronik + vazba 10 000 10 000 6 810 68%
3319/ 5 35 informační panely k historickým památkám 54 000 54 000 53 449 99%
3319/ 5 36 hrob Háž 50 000 -50 000 0
3330/ 5 dar farnosti - příspěvek na opravu kostela 50 000 50 000 15 000 30%

3391/ 5 spolupráce Polsko-udžitelnost 10 000 10 000 10 000 303 3%
3399/ 5 SPOZ - jubilea, 25 000 25 000 25 000 18 187 73%
3412/ 5 tělocvična - provoz 300 000 330 000 330 000 418 578 127%
3412/ 6 25 tělocvična - investice dokončení 4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 058 509 92%
3419/ 5 TJ SOKOL - dotace 105 000 242 749 242 749 242 749 100%
3419/ 6 26 antukové kurty - dokumentace, kolaudace 30 000 30 000 30 000 0%
3429/5229 5 dotace místním spolkům 32 000 32 000 32 000 32 000 100%
3612/ 5 byty 50 000 50 000 50 000 980 2%
3631/ 5 veřejne osvětlení 120 000 150 000 150 000 134 674 90%
3632/ 5 6 pohřebnictví - běžná údržba 10 000 30 000 30 000 28 466 95%
3632/ 5 7 hřbitov - rekonstrukce brány 450 000 470 000 470 000 445 836 95%

3639/ 5 8 přispěvky řádné do DSO Metuje a ÚPA, SMO 45 000 47 950 47 950 47 950 100%
3639/ 5 přispěvky do DSO ÚPA - strategie a pasporty 13 856 13 856 13 856 100%
3639/ 5 9 varovný systém - obecní rozhlas 20 000 20 000 20 000 1 269 6%
3639/ 5 10 rozpočtová rezerva 300 000 2 790 401 196 851 2 987 252 0%
3639/ 5 11 dětská hřiště - rekonstrukce v MŠ i u ZŠ - spoluúčast 200 000 594 049 594 049 475 438 80%
3639/ 5 12 rekonstrukce sociálek v MŠ - projekt 20 000 20 000 20 000 947 5%
3639/ 5 13 rekonstrukce plotu u základní školy 30 000 30 000 30 000 0%
3639/ 5 29 MŠ - zahrada - střecha nad pískovištěm 0 0 ###########
3639/ 6 14 prodeje pozemků - geometrické pl. a popl. 40 000 40 000 40 000 0%
3639/ 6 15 nákup poz.pod cesty Volovka, Vinice, Humna, Sálovská 300 000 300 000 300 000 0%
3639/ 6 16 nákup budovy pošty a pozemků kolem 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0%
3721/ 5 nebezpečný odpad 45 000 45 000 44 873 100%
3722/ 6 17 odpady - projekt sběrného dvora 800 000 800 000 800 000 0%
3722/ 5 18 odpady - kompostovatelný odpad 25 000 25 000 25 000 15 000 60%
3722/ 5 19 odpady - komunál 150 000 150 000 150 000 138 563 92%
3745/ 5 údržba veřejných prostranství 550 000 750 000 750 000 703 823 94%
5512/ 5 20 požární ochrana JSDH VJ 85 000 108 000 108 000 126 576 117%
5512/ 5 37 JSDH VJ - úpravy garáže pro nové auto 50 000 50 000 0%
5512/ 5 21 požární ochrana Veselice 10 000 12 200 12 200 12 157 100%
5512/ 6 22 požární ochrana VJ - projekt garáže 800 000 800 000 800 000 46 888 6%
6112/ 5 zastupitelstvo obce 900 000 914 000 914 000 905 723 99%
6114/ 5 volby do obecního zastupitelstva 10 000 0 0 ###########
6115/ 5 volby do obecního zastupitelstva 45 000 45 000 28 601 64%
6118 5 volby prezidenta 15 216 15 216 14 224 93%
6171/ 5 správa obce 900 000 936 000 936 000 930 912 99%
6171/ 5 pověřenec ochr. os. Údajů - přispěvek DSO ÚPA 17 245 17 245 17 245 100%
6171/ 5 mylné platby 0 0 ###########
6310/5141 5 úroky 2 136 2 136 2 136 2 136 100%
6310/5163 5 služby peněžních ústavů 15 000 15 000 15 000 11 482 77%
6330/ 5 23 převody vlastním účtům - infrastr. voda - dopl.obce 126 000 86 000 2 069 88 069 88 069 100%
6330/ 5 24 převody vlastním účtům - infrastr. kanál - dopl.obce 94 000 90 000 1 080 91 080 91 080 100%
6402/ 5 ZŠ průtoková dotace na obědy 24 035 24 035 24 035 100%
6402 5 volby do poslanecké sněmovny (2017) 6 177 6 177 6 177 100%
6399/ 5 daň z příjmu za obec 40 000 18 810 18 810 18 810 100%

VÝDAJE CELKEM 20 503 136 24 835 451 200 000 25 035 451 12 381 333 49%
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SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2055 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník mezi 
těmito smluvními stranami 

 

Svazek obcí "ÚPA" 
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec  
IČ: 71211721 
Zastoupen: Jiřím Regnerem, předsedou  
(dále jen „svazek“) 
 
 
OBEC VELKÁ JESENICE 
se sídlem: Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice 200 
IČ: 00273163 
Zastoupena: Petrem Jeništou, starostou 
(dále jen „obec“) 
 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod majetku specifikovaného v odst. 2 
tohoto článku z vlastnictví svazku do vlastnictví obce. 

2. Jedná se o majetek, který vznikl na území obce a pro území obce v rámci projektu 
„Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného  
a vyrozumívacího systému pro Mikroregion Úpa“ (VSOP ÚPA): 

a. Varovný a vyrozumívací systém vybudovaný na území obce v rámci projektu 
VSOP ÚPA 

i. Pořizovací cena: 885 370,97,- Kč 

ii. Zůstatková cena: 590 247,32,- Kč 

b. Digitální povodňový plán vytvořený pro území obce v rámci projektu VSOP ÚPA 

i. Pořizovací cena: 126 167,57,- Kč 

ii. Zůstatková cena: 84 111,71,- Kč 
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II. 

Stav převáděného majetku 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že je jim znám skutečný stav převáděného majetku 
v době uzavření této smlouvy a že jej obec v tomto stavu přijímá. 

2. Obci nevyplývají z této smlouvy vůči svazku žádné nároky z vad, které se projeví  
na převáděném majetku po uzavření této smlouvy. 

3. Předávaný majetek byl odpisován rovnoměrným způsobem, informace o odpisování 
majetku budou obci poskytnuty při předání a převzetí majetku, případně budou obci 
zaslány po zaúčtování posledních odpisů u svazku. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě darovací. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
srozumitelně a vážně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá  
ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Uzavření této smlouvy bylo projednáno dne ………................ výborem Svazku obcí 
"ÚPA" a schváleno usnesením č. ………................ 

6. Uzavření této smlouvy bylo projednáno zastupitelstvem obce Velká Jesenice na jejím 
zasedání dne ………................ a schváleno usnesením č. ………................ 

 

 

 

V Červeném Kostelci, dne    Ve Velké Jesenici, dne  

 

 

Svazek obcí "ÚPA"                         OBEC VELKÁ JESENICE  
Jiří Regner, předseda     Petr Jeništa, starosta     

 

.................................................                               ................................................. 
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 MUCS/xxxx/2017/OTJ/PRAV 

Veřejnoprávní smlouva  
uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ust. § 

105 a násl. zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o 
odpovědnosti za přestupky“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami 

Č. ev. _________/2019 

I. 
Smluvní strany 

1. město Česká Skalice  
 třída T. G. Masaryka 80 
 552 03, Česká Skalice  
 IČO 00272591 

jako obec s pověřeným obecním úřadem Česká Skalice, Královehradecký kraj 
 zastoupeno: Ing. Zuzanou Jungwirthovou, starostkou  
  
 
2. obec Velká Jeseniceí 
 Velká Jesenice 200 
 552 24 Velká Jesenice  
 IČO 00273163 

spadající do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Česká Skalice, 
Královehradecký kraj 

 zastoupena Ing. Petrem Jeništou, starostou 
  
 společně také „ smluvní strany“ 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je přenos příslušnosti k projednávání přestupků ve smyslu ust. § 105 na 
město Česká Skalice.  

2. Město Česká Skalice bude od nabytí účinnosti této smlouvy věcně příslušným správním orgánem 
k projednávání přestupků na místo obce Velká Jesenice ve smyslu ust. § 60 odst. 2 a ust. § 105 
zákona o odpovědnosti za přestupky.  

III. 
Úhrada nákladů 

1. Za výkon činnosti dle čl. II této smlouvy poskytne obec Velká Jesenice městu Česká Skalice 
příspěvek ve výši: 

a. 1000,- Kč za každé oznámení o podezření ze spáchání přestupku/postoupení věci 
k projednání v přestupkovém řízení jiným orgánem, které bylo vyřízeno odložením, či 
předáním. 

b. 1.500,- Kč za každé oznámení o podezření ze spáchání přestupku/postoupení věci 
k projednání v přestupkovém řízení jiným orgánem, které bylo vyřízeno jinak, než 
odložením, či postoupením. 

c. 2.000,- Kč za každé oznámení o podezření ze spáchání přestupku/postoupení věci 
k projednání v přestupkovém řízení jiným orgánem, které bylo vyřízeno jinak, než 
odložením, či postoupením a kdy bylo ve věci provedeno více než jedno ústní 
jednání.  

http://www.ceskaskalice.cz/
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2. Celková částka za kalendářní rok bude městem Česká Skalice zdokladována a vyúčtována obci 
Velká Jesenice do 31. ledna následujícího kalendářního roku. 

3. Obec Velká Jesenice je povinna uhradit celkový příspěvek do 15-ti dnů ode dne obdržení 
vyúčtování, a to na účet města Česká Skalice, číslo účtu 9005- 2420551/0100 vedený u KB 
Náchod, VS 5166. 

4. Smluvní strany dohodou sjednávají, že příjmy z uložených pokut a uhrazených náhrad nákladů 
řízení ve správních řízeních vedených na základě této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města 
Česká Skalice.  

IV. 
Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.  
2. Tuto smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran písemnou výpovědí bez uvedení důvodu, 

výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení 
písemné výpovědi druhé smluvní straně.  

3. Tato smlouva může být zrušena na základě písemné dohody smluvních stran.  
4. Pro případ ukončení smluvního vztahu, založeného touto smlouvou, výpovědí jednou ze 

smluvních stran nebo dohodou, smluvní strany sjednávají, že město Česká Skalice vyřídí oznámení 
o podezření ze spáchání přestupku doručená městu Česká Skalice v době trvání smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou a dokončí řízení o přestupcích zahájená v době trvání smluvního 
vztahu založeného touto smlouvou.  

5. Obec Velká Jesenice za vyřízení oznámení o podezření ze spáchání přestupku a vedení řízení o 
přestupcích městu Česká Skalice i po ukončení smluvního vztahu, založeného touto smlouvou dle 
předchozí věty, uhradí městu Česká Skalice příspěvek ve výši dle Čl III. této smlouvy. 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí platnými právními předpisy ČR. 
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních 

deskách svých obecních úřadů nejméně na dobu 15 dnů.  
3. Přílohou č. 1 této smlouvy jsou usnesení, usnesení zastupitelstva obce Velká Jesenice, usnesení 

Rady města Česká Skalice a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Královehradeckého kraje o 
udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy. 

4. Měnit obsah této smlouvy lze jen písemným dodatkem smluvních stran se souhlasem 
Královehradeckého kraje. 

5. Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana a jedno 
vyhotovení Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 

6. Smluvní strany se dohodly na zrušení stávající veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 23. 3. 2004, a 
to ve smyslu čl. VI odst. 2 veřejnoprávní smlouvy k datu účinnosti této veřejnoprávní smlouvy. 

7. Tato veřejnoprávní smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu 
Královehradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabyde právní moci. Tato 
veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž rozhodnutí Krajského úřadu Královehradeckého kraje o udělení souhlasu 
s uzavřením této smlouvy nabyde právní moci. 

8. Uzavření této smlouvy bylo projednáno Radou města Česká Skalice na jejím zasedání dne xxxxS a 
schváleno usnesením č. xxxx 

9. Uzavření této smlouvy bylo projednáno Zastupitelstvem obce Velká Jesenice na jeho zasedání 
dne xxx a schváleno usnesením č. xxxx 
 

http://www.ceskaskalice.cz/
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Bezpečnostní identifikátor:__________________________ 
 
 
 
 
 
Ve Velké Jesenici dne ______________  V České Skalici dne______________ 
 
 
 
 
 
 
 
_________________  __________________ 
Ing. Petr Jeništa   Ing. Zuzana Jungwirthová 
starosta    starostka 

http://www.ceskaskalice.cz/


 
Město Česká Skalice 
se sídlem Třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice 
zastoupené Ing. Zuzanou Jungwirthovou, starostkou  
IČO: 00272591 

na straně jedné  

 
a 
 
Obec Velká Jesenice 
se sídlem Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice  
zastoupená Petrem Jeništou, starostou 
IČO: 00273163 
 
na straně druhé  
 
dále též strany, uzavírají na základě § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „školský zákon“), níže uvedeného dne tuto 

 

 

DOHODU 

 
o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává  

 

Základní škola Česká Skalice 

Zelená 153, 552 03 Česká Skalice 

IČ: 70987262 

 
I. 

 
Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu 

na jejím území, v případě cizince s místem pobytu, a dětí umístěných na jejím území ve školských 

zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním 

právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních, a za tím účelem 

obec zřizuje základní školu, nebo zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované 

jinou obcí nebo svazkem obcí.  

 
II. 
 

Výše uvedené obce se podle § 178 odst. 2 školského zákona dohodly vytvořit společný školský obvod 
k zajištění plnění povinné školní docházky dětí podle článku I. 
 

 
III. 

 



Strany se dohodly na vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává 
Základní škola Česká Skalice, Zelená 153, 552 03 Česká Skalice, IČ: 70987262, jejímž zřizovatelem je 
město Česká Skalice.  
Společný školský obvod základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Česká Skalice, Zelená 
153, 552 03 Česká Skalice, IČ: 70987262 je tvořen územním obvodem města Česká Skalice a územním 
obvodem obce Velká Jesenice.    
 
 

IV. 
 

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. 

Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu všemi stranami. 

Každá strana dohody může dohodu vypovědět písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu. Dohodu lze 

vypovědět pouze ke dni 31.8. kalendářního roku, a to minimálně 6 měsíců před tímto dnem.   

Změny této dohody jsou možné jen formou písemného dodatku na základě odsouhlasení oběma 

stranami. 

Dohoda se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.  

 

V. 

 

Touto dohodou se ruší dohoda o začlenění do spádového obvodu základní školy uzavřená mezi 

stranami dne 21.2.2011. 

 

 

Dohoda byla schválena Zastupitelstvem města Česká Skalice dne ……………………. 

Dohoda byla schválena Zastupitelstvem obce Velká Jesenice dne ……………………. 

 

 

 

V ……………………………dne: 

 

 

_________________________      _____________________ 

Ing. Zuzana Jungwirthová      Petr Jeništa 

starostka města Česká Skalice                    starosta obce Velká Jesenice 

 

 



Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2019

2018 Skutečnost Kalkulace 2019 2018 Skutečnost Kalkulace 2019

1 2 2a 2b 5 6 7 8

10 Úplné vl.nákl.-ÚVN mil.Kč ř.8 0,719584             0,627900         0,495145             0,449000         
11 Kalkulační zisk mil.Kč -0,114586 0,022856 -0,020072 0,020430
11a  - podíl z ÚVN % ř.11/ř.10 -15,9% 3,6% -4,1% 4,55%

11b
 -z ř.12 na rozvoj a obnovu 
infr.maj. mil.Kč 0,092                   0,036               0,303661             0,240000         

12 Celkem ÚVN+zisk mil.Kč ř.10+ř.11 0,604998 0,650756 0,475073 0,469430

13
Voda fakt. pitná, 
odpadní+srážková mil. m3 ř.D. F+H 0,017405 0,017 0,018216 0,018

14 Cena pro vodné, stočné Kč/m3 ř.12/ř.13 34,76 38,28 26,08 26,08

15

CENA pro vodné a 
stočné+DPH (zaokrouhl.) Kč/m3  ř.14*1,15            40,0

44,0
30,0

30,0

VODNÉ STOČNÉ

VODNÉ+STOČNÉ

74,0

Nutnost plnění fondu infrastruktury VAK:

2,12 Kč/m3 13,33 Kč/m3
36 000 Kč            240 000 Kč          

8,24 Kč/m3 8,33 Kč/m3
140 000 Kč          150 000 Kč          

z tranzitu do Č. Skal. 24 000 Kč            

Vypracoval :

Kontroloval :
Telefon : Petr Jeništa - jednatel

Petr Jeništa Datum: 12.3.2019 12.3.2019

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

na vodovod 200 000 Kč na kanalizaci 390 000 Kč

z obecního rozpočtu: z obecního rozpočtu:

z vodného od občanů ze stočného od obč.

Schváleno usnesením

Petr Jeništa - starosta

 OZ č. _______ dne _________

Řádek

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Text Měrná jednotka Poznámka

Voda pitná Voda odpadní







Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2019
PŘÍJMY

paragraf/ 

položka
třída

text

Schválený 

rozpočet 2019

Opatření 

č. 1

Opatření 

č. 2

Po opatření 

č.2

plnění k 

28.2.

0000/1111 1 daň z přijmů ze závislé činnosti 2 000 000 2 000 000 473 017 24%
0000/1112 1 daň z přijmů fyz. osob ze SVČ 40 000 40 000 10 100 25%
0000/1113 1 DPFO z kapital.výnosů 200 000 200 000 40 473 20%
0000/1121 1 daň z příjmů práv. osob 2 000 000 2 000 000 160 244 8%
0000/1122 1 daň z příjmů práv.osob - za obec 15 000 15 000 0%
0000/1211 1 daň z přidane hodnoty 4 000 000 4 000 000 995 815 25%
0000/1334 1 odvody za odnětí půdy z ZPF 10 000 10 000 82 1%
0000/1337 1 poplatek za komunální odpad 170 000 170 000 113 360 67%
0000/1341 1 poplatky ze psů 10 000 10 000 6 850 69%
0000/1345 1 poplatky z ubytovací kapacity 3 000 3 000 2 110 70%
0000/1361 1 správní poplatky 3 000 3 000 530 18%
0000/1381 1 daň z hazardních her 15 959 15 959 15 959 100%
0000/1511 1 daň z nemovitosti 650 000 650 000 2 443 0%
0000/4112 4 dotace na správu obce 120 000 39 500 159 500 26 583 17%
0000/4222 4 dotace na PD odkanalizování "Pod Kostelem" 53 000 53 000 0%
0000/4222 4 dotace na PD propojení vodovodů "Pod Kostelem" 53 000 53 000 0%

mezisoučet - příjmy, daně 9 327 000 55 459 0 9 382 459 1 847 566 20%

1032/ 2 podpora ostatních produkčních činností 5 000 5 000 0%
2141/ 2 samoobsluha-nájemné nebyt prostor 36 000 36 000 6 063 17%
2310/ 2 infrastruktura-voda-(fond VAK z tranzitu a od lidí) 114 000 -54 000 60 000 0%
2321/ 2 infrastruktura-kanalizace (fond VAK od lidí) 300 000 -60 000 240 000 0%
3314 2 Knihovna - členské poplatky 1 000 1 000 0%
2341/ 2 vodní díla - rybník pronajem 7 175 7 175 0%
3319/ 2 příjmy kultura 2 000 2 000 1 860 93%
3412/ 2 pronájem tělocvičny 150 000 150 000 81 480 54%
3612/ 2 nájemné z bytů (čp 102 a samoobsluha) 44 400 44 400 7 577 17%
3632/ 2 přijmy z pronajmů na hřbitově 5 000 2 000 7 000 5 096 73%
3639/ 3 pronájem pozemků a prodej majetku obce 10 000 1 000 11 000 10 070 92%
3722/ 2 přijmy za kontejner na textil 1 000 2 000 3 000 1 500 50%
3769/ 2 sankční platby přijaté od jiných subjektů 35 000 35 000 35 000 100%
6171/ 2 náhrady,prodej 5 000 5 000 5 000 100%
6310/ 2 úroky z účtu 1 000 1 000 289 29%
6330/ 4 převody z rozpočtových účtů (fond VAK z obce) 176 000 114 000 290 000 0%

mezisoučet - ostatní příjmy 852 575 45 000 0 897 575 153 935 17%

Příjmy celkem 10 179 575 100 459 0 10 280 034 2 001 501 19%

10 179 575 10 280 034

Součty podle tříd: Třída 1: Daňové příjmy 9 101 000 9 116 959
Třída 2: Nedaňové příjmy 666 575 596 575
Třída 3: Kapitálové příjmy 10 000 11 000
Třída 4: Přijaté dotace a transfery 402 000 555 500

10 179 575 10 280 034
bilance: -12 124 007 -12 124 007

SCHODEK SCHODEK



Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2019
VÝDAJE 
paragraf/ 

položka třída orj text

Schválený 

rozpočet 2019

Opatření 

č. 1

Opatření 

č. 2

Po opatření 

č.2

plnění k 

28.2.

1032/ 5 podpora ostatních produkčních činností - lesy 26 175 26 175 0%
2141/ 5 obchod - běžná údržba, vitriny, koše, . . . 30 000 30 000 3 572 12%
2212/ 5 1 cesty, silnice - údržba ,sníh, drť, opravy, propustky 200 000 200 000 67 006 34%
2212/ 6 2 asfaltování silnic - projekt, povolování, příprava 650 000 650 000 0%
2212/ 6 3 asfaltování 2019 9 000 000 9 000 000 0%
2219/ 5 4 cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015 43 000 43 000 0%
2219/ 6 5 cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015 140 000 140 000 0%
2219/ 6 chodníky u silnice II/304 200 000 200 000 0%
2310/ 5 40 vodovod - rekonstrukce Klička 120 000 120 000 0%
2310/ 6 41 vodovod - nové přípojky (2 ks) 30 000 30 000 0%
2310/ 6 31 PD vodovod "Pod Kostelem" (Dočekal… ) 70 000 70 000 0%
2310/ 6 7 PD vodovod "K Řikovu" 50 000 50 000 0%
2310/ 6 27 vodovod "K Řikovu" 750 000 750 000 0%
2310/ 5 ruční pumpa na vrtu Veselice 30 000 30 000 0%
2321/ 6 42 PD kanalizace "K Řikovu" 50 000 50 000 0%
2321/ 6 28 kanalizace "K Řikovu" 750 000 750 000 0%
2321/ 6 32 PD kanalizace "Pod Kostelem" (Dočekal…) 70 000 70 000 0%
2321/ 6 43 Kanalizace - drobné investice (KČOV, … ) 60 000 60 000 8 274 14%
2321/ 5 39 Dešťová kanalizace - údržba 30 000 30 000 0%
3113/ 5 Základní škola -  dotace 610 000 610 000 0%
3314/ 5 provoz knihoven 34 000 34 000 2 480 7%
3319/ 5 kultura - akce, příspěvky na ceny 25 000 6 050 31 050 6 050 19%
3319/ 5 36 hrob Háž 50 000 50 000 0%
3330/ 5 dar farnosti - oprava podlah ve věži kostela 50 000 5 000 55 000 0%

3391/ 5 spolupráce Polsko-udžitelnost 5 000 5 000 3 891 78%
3399/ 5 SPOZ - jubilea, 25 000 25 000 1 565 6%
3412/ 5 tělocvična - provoz 400 000 400 000 45 862 11%
3412/ 6 25 tělocvična - investice dokončení 200 000 200 000 13 814 7%
3419/ 5 TJ SOKOL - dotace 120 000 15 959 135 959 0%
3412/ 6 26 antukové kurty - dokumentace, kolaudace 30 000 30 000 0%
3429/5229 5 dotace místním spolkům 32 000 32 000 0%
3612/ 6 byty 300 000 300 000 22 982 8%
3631/ 5 veřejne osvětlení - běžný provoz 120 000 120 000 18 532 15%
3631/ 6 veřejne osvětlení - chráničky do komunikací 200 000 200 000 0%
3632/ 5 6 pohřebnictví - běžná údržba 25 607 25 607 8 564 33%
3639/ 5 8 přispěvky do DSO Metuje a ÚPA, SMO 51 800 51 800 22 050 43%
3639/ 5 9 varovný systém - obecní rozhlas 20 000 20 000 0%
3639/ 5 10 rozpočtová rezerva 500 000 53 294 -149 000 404 294 0%
3639/ 5 12 rekonstrukce sociálek v MŠ - projekt a realizace 500 000 500 000 0%
3639/ 5 13 rekonstrukce plotu u základní školy 30 000 30 000 0%
3639/ 6 14 prodeje pozemků - geometrické pl. a popl. 40 000 40 000 0%
3639/ 6 15 nákup poz.pod cesty Volovka, Vinice, Humna, Sálovská 300 000 300 000 0%
3639/ 6 16 nákup budovy pošty a pozemků kolem 2 500 000 2 500 000 0%
3722/ 5 18 odpady - kompostovatelný odpad 25 000 25 000 0%
3722/ 5 19 odpady - komunál 150 000 150 000 85 011 57%
3745/ 5 údržba veřejných prostranství 750 000 750 000 42 734 6%
5512/ 5 20 požární ochrana JSDH VJ 90 000 90 000 18 997 21%
5512/ 5 37 JSDH VJ - úpravy garáže pro nové auto 50 000 50 000 0%
5512/ 5 21 požární ochrana Veselice 10 000 10 000 340 3%
5512/ 6 22 požární ochrana VJ - projekt garáže 600 000 600 000 0%
6112/ 5 zastupitelstvo obce 1 000 000 1 000 000 171 062 17%
6171/ 5 správa obce 1 000 000 1 000 000 162 782 16%
6310/5163 5 služby peněžních ústavů 15 000 15 000 914 6%
6330/ 5 23 převody vlastním účtům - infrastr. voda - dopl.obce 86 000 54 000 140 000 0%
6330/ 5 24 převody vlastním účtům - infrastr. kanál - dopl.obce 90 000 60 000 150 000 0%
6402/ 5 Vratka dotace - volby 25 156 25 156 25 156 100%

VÝDAJE CELKEM 22 303 582 100 459 0 22 404 041 731 638 3%

22 303 582 22 404 041
Součty podle tříd: 22 303 582 22 404 041

Třída 5: Běžné výdaje 6 313 582 6 414 041
Třída 6: Kapitálové výdaje 15 990 000 15 990 000

Schváleno 
usnesením OZ č. 

2/6/2018 dne 
12.12.2018

Učiněno 
starostou 
18.2.2019

Schváleno usnesením 
OZ č. 11/1/2019 dne 

12.3.2019
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Smlouva o budoucí smlouvě 
o koupi nemovitosti

(smlouva č. VJ-269/2018)

uzavřená dle §§ 1785 - 1788 občanského zákoníku

a
smlouva o právu provést stavbu

(doklad o tom, že stavebník má k pozemku nebo stavbě právo provést stavbu
dle § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů)

stavební akce: 
„Asfaltování místních komunikací Velká Jesenice“

Účastníci smlouvy:

Vlastníci pozemku:
František Skaun
trvalé bydliště: Komenského 657, 552 03 Česká Skalice
datum narození: 5.1.1943
a
Skakunová Marie
trvalé bydliště: Komenského 657, 552 03 Česká Skalice
datum narození: 11.12.1942

dále jen „vlastníci“

a

Stavebník:
Obec Velká Jesenice

se sídlem: 552 24 Velká Jesenice 200
IČ:                              00273163                              

zastoupená: Petr Jeništa, starosta
právní forma: 801 - Obec

dále jen „obec“

Účastníci smlouvy uzavírají tuto smlouvu o budoucí smlouvě o koupi nemovitosti a o souhlasu s umístěním 
stavby:

Článek 1
Vymezení předmětu převodu budoucí kupní smlouvy

1. Vlastníci prohlašují, že ve společném jmění manželů vlastní celý pozemek  st.p.č. 80 v katastrálním 
území Velká Jesenice a v obci Velká Jesenice a (dále jen „stavební pozemek“).
Stavební pozemek je zapsán u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště 
Náchod na listu vlastnictví č. 207 pro katastrální území Velká Jesenice a obec Velká Jesenice.

Článek 2
Důvod budoucí kopě a souhlas s umístěním stavby

1. Při investiční výstavbě bude v rámci stavební akce „Asfaltování místních komunikací“ vybudována 
zpevněná obecní komunikace (dále jen „komunikace“), jejímž umístěním bude dotčena část 
stavebního pozemku. Vybudovaná komunikace bude po dokončení a zkolaudování veřejnou 
komunikací. Z tohoto titulu se vlastníci zavazují uzavřít s obcí písemnou smlouvu o koupi části
pozemku.
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2. Vlastníci dávají právo obci, aby obec umístila a provedla komunikaci na stavebním pozemku podle 
ustanovení zákona č.183/2006 Sb. v platném znění. Obec se zavazuje, že k umístění a provedení
stavby komunikace na stavebním pozemku zajistí vydání příslušných povolení dle zákona č. 
183/2006 Sb.

Článek 3
Vymezení rozsahu a ceny budoucí koupě

1. Předmětem koupě je část pozemku, která leží za plotem na veřejném prostranství. Koupě tedy pouze 
napravuje dosavadní nesoulad mezi zákresem hranice v katastru nemovitostí a skutečnou polohou 
plotu v terénu.

2. Přibližný rozsah záboru a koupě je vyznačen ve výkresu, který je přílohou této smlouvy a tvoří její 
nedílnou součást. 

3. Vlastníci prodají část st.p.č. 80 označenou ve výkrese o výměře cca 4 m2 ze svého vlastnictví.

4. Přesný rozsah prodeje dle článku 3 odst. 2 této smlouvy bude vyznačen v geometrickém plánu. 
Účastníci smlouvy se dohodli, že tento geometrický plán nechá zhotovit na svůj náklad obec. 

5. Prodejní cena nemovitosti je stanovena dohodou dle cen v místě obvyklých na 50 Kč/m2.

Článek 4
Závazek na uzavření Smluv

1. Vlastníci se zavazují do 1 měsíce po písemné výzvě obce uzavřít „Smlouvu o koupi nemovitosti“ (dále 
jen „kupní smlouva“). Obec spolu s výzvou o uzavření smlouvy vlastníkům předloží geometrický 
plán pro oddělení prodávané části nemovitosti.

Článek 5
Nabytí práv z koupě nemovitostí

1. Práva vyplývající z kupní smlouvy přejdou na její účastníky vkladem práv do katastru nemovitostí.

2. Účastníci smlouvy se dohodli, že budoucí vklad práva do katastru nemovitostí zajistí obec na svůj 
náklad.

Článek 6
Další ujednání 

1. Nebude-li vlastnictví vypořádáno do pěti let ode dne platnosti a účinnosti této smlouvy, mohou 
účastníci smlouvy od této smlouvy odstoupit.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, přičemž jeden obdrží vlastníci a dva obec.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že je prosta omylu, a jako důkaz souhlasu s jejím 
obsahem byla oběma smluvními stranami podepsána.

5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením §§ 1767 a 1768 násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.

6. Tato smlouva byla ze strany obce schválena usnesením obecního zastupitelstva č. …….. dne……..                

V České Skalici dne 14.9.2018 Ve Velké Jesenici dne……..

.............................. .............………….. ……....................................……..
František Skakun Marie Skakunová Petr Jeništa, starosta
vlastníci za obec

Příloha: výkres přibližného záboru
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Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě

uzavřená dle § 1257 a následných a § 1267 a následných zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění 

a

smlouva o souhlasu s provedením stavby

(doklad o tom, že stavebník má k pozemku nebo stavbě právo provést stavbu
dle § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

(smlouva č. VJ-039/2019)

stavební akce: 
„ASFALTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VELKÁ JESENICE“

Účastníci smlouvy :

Budoucí povinní ze služebnosti:

Břetislav Němeček (narozen 29.4.1953)

místo bydliště: 552 24Velká Jesenice 144

dále jen „budoucí povinný“

Budoucí oprávněný ze služebnosti:

Obec Velká Jesenice

se sídlem: 552 24 Velká Jesenice 200
IČ:                              00273163                              

zastoupená: Petrem Jeništou, starostou 
právní forma: 801 - Obec

dále jen „budoucí oprávněný“ nebo „stavebník“, 

Účastníci smlouvy uzavírají tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebností inženýrské sítě a smlouvu 
o souhlasu s provedením stavby:

Článek 1
Nemovitosti v budoucnu zatížené věcnými břemeny

Nemovitost, která bude v budoucnu zatížena služebností, je pozemek evidovaný jako stavební parcela
č. 185 v katastrálním území a obci Velká Jesenice. Tento pozemek je ve vlastnictví budoucího povinného, 
který s tímto pozemkem má právo hospodařit. Na předmětný pozemek budou umístěna vedení vodovodu a 
kanalizace.
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Článek 2
Důvod budoucího zřízení věcného břemene a souhlas s realizací a umístěním stavby

1 Při výstavbě akce „ASFALTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VELKÁ JESENICE“ bude
položeno potrubí vodovodu a kanalizace (dále jen „Řády VaK“), jejichž umístěním bude dotčen části
předmětného pozemku. Vybudované Řády VaK zůstanou po dokončení a zkolaudování ve vlastnictví
obce. Z tohoto titulu se budoucí povinný zavazuje uzavřít s budoucím oprávněným písemnou smlouvu 
o zřízení věcných břemen ve smyslu občanského zákoníku.

Předběžná poloha Řádů VaK je dána výkresem, který je přílohou této smlouvy.

2 Jelikož budou Řády VaK ve vlastnictví rozdílné osoby od vlastníka předmětného pozemku a nebude 
právní ani jiný důvod tuto skutečnost měnit, budoucí povinný za dále uvedených podmínek uzavírá
s Obcí tuto písemnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve smyslu občanského 
zákoníku.

3 Budoucí povinný souhlasí, aby Obec realizovala a umístila Řády VaK na předmětný pozemek za 
podmínek dle této smlouvy. Tato smlouva je zároveň dokladem o tom, že Obec má právo na pozemku 
provést stavbu Řádů VaK s odkazem na příslušná ustanovení zákona č.183/2006 Sb. v platném znění. 
Obec se zavazuje, že k provedení stavby Řádů VaK na předmětném pozemku si zajistí vydání 
územního souhlasu. 

Článek 3
Podmínky pro výstavbu a provozování přípojek

1 Obec nahlásí práce na předmětném pozemku nejméně 14 dní předem.

2 Na předmětném pozemku budou vedení vybudována bezvýkopovou metodou – mikrotuneláží.

Článek 4
Vymezení obsahu budoucí služebnosti a povinnosti smluvních stran

1 Účastníci smlouvy se dohodli na následujícím vymezení obsahu služebnosti, která bude spočívat 
v tom, že:

a) Budoucí povinný

 strpí na předmětném pozemku na části dotčené služebností umístění stavby Řádů VaK po 
celou dobu jejich fyzické a právní životnosti

 strpí vstupování (rozumí se vstup i vjezd) Obce na předmětný pozemek v rozsahu 
služebnosti, za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. 
rekonstrukcí Řádů VaK, nebo s odstraněním jejich havárie po celou dobu jejich fyzické i 
právní životnosti.

b) Obec

 bude oprávněna užívat předmětný pozemek pouze v části dotčené služebností způsobem 
vymezeným v této smlouvě,

 při provádění udržovacích, opravných i investičních akcí na stavbě Řádů VaK bude
povinna tyto práce provádět tak, aby budoucímu povinnému nezpůsobila škody na 
nemovitém majetku, a to i v případě, že tyto práce bude provádět nebo zajišťovat jiný 
subjekt, než je Obec
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2 Obec se zavazuje oprávnění vyplývající z definovaného obsahu služebnosti v této smlouvě přijmout a 
budoucí povinný se zavazuje povinnosti vyplývající z definovaného obsahu služebnosti strpět.

3 Omezení vyplývající z bodu 1a) článku 4 této smlouvy budou přecházet na všechny budoucí právnické 
osoby, které s předmětným pozemkem budou mít právo hospodařit, event. na všechny budoucí 
vlastníky předmětného pozemku.

4 Oprávnění vyplývající z této smlouvy budou přecházet na všechny budoucí fyzické nebo právnické 
osoby, které budou mít právo spravovat Řády VaK.

Článek 5
Vymezení rozsahu budoucí služebnosti

Přesné plošné určení a vymezení části předmětného pozemku dotčeného obsahem služebnosti dle článku 4
této smlouvy, kterou budoucí povinný nebude moci užívat bez dalšího omezení, nebude vyznačeno v terénu, 
ale pouze v geometrickém plánu. Účastníci smlouvy se dohodli, že tento geometrický plán nechá zhotovit na 
svůj náklad Obec. 

Článek 6
Závazek na uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti“

Budoucí povinný se zavazuje do 1 měsíce od písemné žádosti budoucího oprávněného uzavřít „Smlouvu o 
zřízení služebnosti“ (dále jen „konečná smlouva“). Obec spolu se žádostí o uzavření konečné smlouvy 
budoucímu povinnému předloží:

a) kopii geometrického plánu (případně scan) ve smyslu článku 4, včetně vyčíslené plochy 
služebnosti,

b) kopii kolaudačního souhlasu nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání Řádů VaK,

Článek 7
Úplata za zřízení služebnosti a další náhrady

1 Budoucí povinný zřídí služebnost ve smyslu této smlouvy ve prospěch budoucího oprávněného 
úplatně. 

2 Úplata za zřízení služebnosti byla dohodnuta ve výši 20.000,- Kč.

3 Úplatu uvedenou v bodě 2. článku 7 této smlouvy uhradí Obec jednorázově hotově, nebo na účet 
budoucího povinného do 5 kalendářních dnů od podpisu konečné smlouvy.

Článek 8
Nabytí oprávnění ze služebnosti

1 Oprávnění vyplývající z konečné smlouvy přejde na Obec vkladem práva služebnosti do katastru 
nemovitostí.

2 Účastníci smlouvy se dohodli, že vklad práva služebnosti do katastru nemovitostí zajistí Obec na svůj 
náklad.
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Článek 9
Další ujednání 

1 Nebudou-li Obci vydána potřebná veřejnoprávní rozhodnutí pro realizaci předmětné stavební akce do 
dvou let ode dne platnosti a účinnosti této smlouvy, a to ve formě a objemu požadovaném Obcí, nebo 
pouze za ztížených podmínek nebo nákladů, mohou účastníci smlouvy od této smlouvy odstoupit.

2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, přičemž všechny mají platnost originálu. Budoucí 
povinný dostane jedno a Obec si ponechá tři podepsaná vyhotovení.

4 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že je prosta omylu, a jako důkaz souhlasu s jejím 
obsahem byla oběma smluvními stranami podepsána.

Příloha: Výkres předběžné polohy řádů

V …………….. dne .......…............. Ve Velké Jesenici dne …………………………                                   

    

......................................... …....................................…….............................                                           
budoucí povinný za Obec - budoucího oprávněného
Břetiskav Němeček Petr Jeništa, starosta
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Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě

uzavřená dle § 1257 a následných a § 1267 a následných zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění 

a

smlouva o souhlasu s provedením stavby

(doklad o tom, že stavebník má k pozemku nebo stavbě právo provést stavbu
dle § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

(smlouva č. VJ-012/2019)

stavební akce: 
„ASFALTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VELKÁ JESENICE“

Účastníci smlouvy :

Budoucí povinní ze služebnosti:

Ladislav Kašpar (narozen 28.10.1952) a Jana Kašparová (narozena 18.12.1952)

místo bydliště: V Poli 291, 549 41 Rtyně v Podkrkonoší

dále jen „budoucí povinní“

Budoucí oprávněný ze služebnosti:

Obec Velká Jesenice

se sídlem: 552 24 Velká Jesenice 200
IČ:                              00273163                              

zastoupená: Petrem Jeništou, starostou 
právní forma: 801 - Obec

dále jen „budoucí oprávněný“ nebo „stavebník“, 

Účastníci smlouvy uzavírají tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebností inženýrské sítě a smlouvu 
o souhlasu s provedením stavby:

Článek 1
Nemovitosti v budoucnu zatížené věcnými břemeny

Nemovitosti, které budou v budoucnu zatíženy služebností, jsou pozemky evidované jako pozemkové
parcely č. 270/1 a 270/2 v katastrálním území a obci Velká Jesenice. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví
budoucích povinných, kteří s těmito pozemky mají právo hospodařit. Na předmětné pozemky budou
umístěna vedení vodovodu a kanalizace.
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Článek 2
Důvod budoucího zřízení věcného břemene a souhlas s realizací a umístěním stavby

1 Při výstavbě akce „ASFALTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VELKÁ JESENICE“ bude
položeno potrubí vodovodu a kanalizace (dále jen „Řády VaK“), jejichž umístěním budou dotčeny
části předmětných pozemků. Vybudované Řády VaK zůstanou po dokončení a zkolaudování ve 
vlastnictví obce. Z tohoto titulu se budoucí povinní zavazují uzavřít s budoucím oprávněným 
písemnou smlouvu o zřízení věcných břemen ve smyslu občanského zákoníku.

Předběžná poloha Řádů VaK je dána výkresem, který je přílohou této smlouvy.

2 Jelikož budou Řády VaK ve vlastnictví rozdílné osoby od vlastníků předmětných pozemků a nebude 
právní ani jiný důvod tuto skutečnost měnit, budoucí povinní za dále uvedených podmínek uzavírají
s Obcí tuto písemnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve smyslu občanského 
zákoníku.

3 Budoucí povinní souhlasí, aby Obec realizovala a umístila Řády VaK na předmětné pozemky za 
podmínek dle této smlouvy. Tato smlouva je zároveň dokladem o tom, že Obec má právo na pozemku 
provést stavbu Řádů VaK s odkazem na příslušná ustanovení zákona č.183/2006 Sb. v platném znění. 
Obec se zavazuje, že k provedení stavby Řádů VaK na předmětných pozemcích si zajistí vydání 
územního souhlasu. 

Článek 3
Podmínky pro výstavbu a provozování přípojek

1 Obec nahlásí práce na předmětných pozemcích nejméně 14 dní předem.

2 Na pozemku 270/1 budou vedení vybudována v otevřeném výkopu a budou na něm vyhloubeny 
startovací jámy pro mikrotuneláž.

3 Na pozemku 270/2 budou vedení vybudována bezvýkopovou metodou – mikrotuneláží. V případě 
nutnosti bude na tomto pozemku vybudována (výkopem) nejvýše jedna kanalizační šachta.

4 Obec jako kompenzaci omezení při výstavbě vybuduje přípojné body vodovodu a kanalizace na 
předmětném pozemku 270/1 v místech dle zadání budoucích povinných.

a) Přípojným bodem vodovodu bude přípojka nejvýše délky 2 m zakončená vodoměrnou šachtou.

b) Přípojným bodem kanalizace bude přípojka nejvýše délky 2 m zakončená revizní šachtou nebo 
přímo zaústěná do lomové šachty kanalizace, nevyžadující revizní šachtu.

Článek 4
Vymezení obsahu budoucí služebnosti a povinnosti smluvních stran

1 Účastníci smlouvy se dohodli na následujícím vymezení obsahu služebnosti, která bude spočívat 
v tom, že:

a) Budoucí povinní

 strpí na předmětných pozemcích na částech dotčených služebností umístění stavby Řádů 
VaK po celou dobu jejich fyzické a právní životnosti, 

 strpí vstupování (rozumí se vstup i vjezd) Obce na předmětné pozemky v rozsahu 
služebnosti, za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. 
rekonstrukcí Řádů VaK, nebo s odstraněním jejich havárie po celou dobu jejich fyzické i 
právní životnosti.
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b) Obec

 bude oprávněna užívat předmětné pozemky pouze v části dotčené služebností způsobem 
vymezeným v této smlouvě,

 při provádění udržovacích, opravných i investičních akcí na stavbě Řádů VaK bude
povinna tyto práce provádět tak, aby budoucím povinným nezpůsobila škody na 
nemovitém majetku, a to i v případě, že tyto práce bude provádět nebo zajišťovat jiný 
subjekt, než je Obec

2 Obec se zavazuje oprávnění vyplývající z definovaného obsahu služebnosti v této smlouvě přijmout a 
budoucí povinní se zavazují povinnosti vyplývající z definovaného obsahu služebnosti strpět.

3 Omezení vyplývající z bodu 1a) článku 4 této smlouvy budou přecházet na všechny budoucí právnické 
osoby, které s předmětnými pozemky budou mít právo hospodařit, event. na všechny budoucí 
vlastníky předmětných pozemků.

4 Oprávnění vyplývající z této smlouvy budou přecházet na všechny budoucí fyzické nebo právnické 
osoby, které budou mít právo spravovat Řády VaK.

Článek 5
Vymezení rozsahu budoucí služebnosti

Přesné plošné určení a vymezení částí předmětných pozemků dotčených obsahem služebnosti dle článku 4
této smlouvy, které budoucí povinní nebudou moci užívat bez dalšího omezení, nebude vyznačeno v terénu, 
ale pouze v geometrickém plánu. Účastníci smlouvy se dohodli, že tento geometrický plán nechá zhotovit na 
svůj náklad Obec. 

Článek 6
Závazek na uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti“

Budoucí povinní se zavazují do 1 měsíce od písemné žádosti budoucího oprávněného uzavřít „Smlouvu o 
zřízení služebnosti“ (dále jen „konečná smlouva“). Obec spolu se žádostí o uzavření konečné smlouvy 
budoucím povinným předloží:

a) kopii geometrického plánu (případně scan) ve smyslu článku 4, včetně vyčíslené plochy 
služebnosti,

b) kopii kolaudačního souhlasu nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání Řádů VaK,

Článek 7
Úplata za zřízení služebnosti a další náhrady

1 Budoucí povinní zřídí služebnost ve smyslu této smlouvy ve prospěch budoucího oprávněného 
úplatně. 

2 Úplata za zřízení služebnosti byla dohodnuta ve výši 10.000,- Kč.

3 Úplatu uvedenou v bodě 2. článku 7 této smlouvy uhradí Obec jednorázově hotově, nebo na účet 
budoucích povinných do 5 kalendářních dnů od podpisu konečné smlouvy.
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Článek 8
Nabytí oprávnění ze služebnosti

1 Oprávnění vyplývající z konečné smlouvy přejde na Obec vkladem práva služebnosti do katastru 
nemovitostí.

2 Účastníci smlouvy se dohodli, že vklad práva služebnosti do katastru nemovitostí zajistí Obec na svůj 
náklad.

Článek 9
Další ujednání 

1 Nebudou-li Obci vydána potřebná veřejnoprávní rozhodnutí pro realizaci předmětné stavební akce do 
dvou let ode dne platnosti a účinnosti této smlouvy, a to ve formě a objemu požadovaném Obcí, nebo 
pouze za ztížených podmínek nebo nákladů, mohou účastníci smlouvy od této smlouvy odstoupit.

2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3 Smlouva je vyhotovena v pěti exemplářích, přičemž všechny mají platnost originálu. Budoucí povinní 
dostanou dva a Obec si ponechá tři podepsaná vyhotovení.

4 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že je prosta omylu, a jako důkaz souhlasu s jejím 
obsahem byla oběma smluvními stranami podepsána.

Příloha: Výkres předběžné polohy řádů

V …………….. dne .......…............. Ve Velké Jesenici dne …………………………                                   

    

....................... ..........………...               ……....................................…….............................                                           
budoucí povinní za Obec - budoucího oprávněného

Ladislav Kašpar Jana Kašparová Petr Jeništa, starosta
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SMLOUVA O PŘEVODU MAJETKU  
(smlouva č. VJ-076/2019) 

Čl. I. 
Smluvní strany 

Obec Velká Jesenice 
sídlo:   552 24, Velká Jesenice 200 
ID DS:   kesapk7 
zastoupená:  Petr Jeništa, starosta 
IČO:    00273163 
DIČ:   není plátce DPH 
  
 (dále jen „předávající“) 

a 
 
Obec Provodov - Šonov 
sídlo:   549 08  Provodov-Šonov, Šonov 134 
ID DS:   q8jas2m 
zastoupená:  Ing. Josef Kulek, starosta 
IČO:    00272957 
DIČ:   není plátce DPH 
 
 (dále jen „přejímající“) 

Čl. II. 
Předmět smlouvy 

1. Předávající je příslušný hospodařit s tímto majetkem: 

Speciální automobil cisternový TATRA 148 CAS 323 T 
VIN: 71620-47 

Registrační značka: 4H33689 

Datum první registrace: 1.1. 1979 

Pořizovací cena: 284 079 Kč 

Oprávka: 123 145 Kč 

Zůstatková cena: 160 934 Kč 

 
(dále jen „předmět převodu“) 
 

2. Předmět převodu je pro předávajícího trvale nepotřebný. 
 

Čl. III. 
Převod 

1. Předávající bezúplatně převádí přejímajícímu předmět převodu, jak stojí a leží (§ 1918 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 
a přejímající jej přejímá do svého vlastnictví. K přechodu vlastnického práva 
k předmětu převodu dojde jeho předáním přejímajícímu, který se tímto okamžikem 
stane jeho vlastníkem. Spolu s předmětem převodu předávající předá přejímajícímu 
doklady vztahující se k předmětu převodu. Přejímající prohlašuje, že byl seznámen 
s technickým stavem předmětu převodu a do svého vlastnictví jej v tomto stavu 
přejímá. Předávající poskytne přejímajícímu součinnost za účelem provedení změny 
v registru vozidel.  

2. Smluvní strany se dohodly, že fyzické předání a převzetí předmětu převodu se 
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uskuteční do třiceti dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Stranu předávajícího bude 
zastupovat Petr Jeništa , tel.: 602 475 931, e-mail: starosta@velkajesenice.cz a stranu 
přejímajícího Ing. Josef Kulek, tel.: 491 474 077, e-mail.: starosta@provodovsonov.cz. 
O předání bude sepsán protokol o předání a převzetí. Pro řádný převod předmětu 
převodu mezi vybranými účetními jednotkami bude předávajícím vypracována listina 
s údaji o převáděném investičním majetku, včetně data jeho vyřazení z účetní 
evidence. Kontaktní osobou pro evidenci majetku za předávajícího je Nataša 
Zmrzlíková, tel.: 491 459 256, e-mail: ucetni@velkajesenice.cz a za přejímajícího 
…………………………………………………... Přejímající zajistí provedení změny 
vlastníka vozidla v Seznamu vozidel IZS do čtrnácti dnů od jeho převzetí. 

3. Přejímající bere na vědomí, že je povinen předmět převodu zařadit do své účetní 
evidence ke stejnému datu jako je datum vyřazení předmětu převodu z účetní evidence 
předávajícího v souladu s odst. 4. 

4. Předávající a přejímající se dohodli, že předmět převodu se převádí bezúplatně. 
Přejímající se zavazuje, že nebude požadovat po předávajícím úhradu výdajů, které 
mu vzniknou při nakládání s předmětem převodu.  

5. Důvodem předání předmětu převodu podle této smlouvy je jeho nepotřebnost pro 
předávajícího. Bezúplatný převod je uskutečňován ve veřejném zájmu na základě 
žádosti přejímajícího a na základě toho, že předávající ho získal také bezúplatným 
převodem. 

6. Přejímající se zavazuje, že bude majetek využívat ve veřejném zájmu pro zabezpečení 
činnosti přejímajícím zřízené jednotky sboru dobrovolných hasičů obce působící v obci 
Provodov - Šonov a spolupracující s HZS ČR. Přejímající nebude užívat majetek za 
účelem podnikání. 

7. V případě, že přejímající hodlá předmět převodu převést na třetí osobu, je povinen 
nabídnout jej nejprve k bezúplatnému převodu předávajícímu. Nesplnění této 
povinnosti zakládá právo předávajícího vyúčtovat přejímajícímu smluvní pokutu ve výši 
10 % z pořizovací hodnoty majetku, kterého se nesplnění povinnosti týká. 

8. Přejímající je povinen poskytovat předávajícímu součinnost za účelem kontroly 
dodržení odst. 8 a 9 přejímajícím. 

Čl. IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která 
ji podepisuje jako druhá v pořadí. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž 2 výtisky obdrží předávající  
a 1 výtisk přejímající. 

3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. 14/1/2019 zastupitelstva obce 
Velká Jesenice dne 12.3.2019 

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. ……………….. zastupitelstva obce 
Provodov - Šonov dne ……………….. 

 

Předávající:      Přejímající: 

Ve Velké Jesenici dne:    V Provodově-Šonově dne: 
 
 
………………………………………….                           …………………………………… 

Petr Jeništa      Ing. Josef Kulek 
 starosta obce      starosta obce 

mailto:starosta@provodovsonov.cz



