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Zápis 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice 

č. 2/2019 konaného dne 11.června 2019 od 18:00 hodin  
v obecním domku č.p. 8 (v „Pastoušce“) ve Veselici 

 
Přítomni:  Petr Jeništa, Jaroslav Zelený, DiS., Ing. Kamil Lukášek, MUDr. Jiří Novák, 

Jaroslav Pavlát, Marie Runštuková, Radek Schmiedt, Jana Cohornová

Omluveni: Jaroslav Kmoníček (příchod v průběhu jednání),  
Veřejnost: 13 
 

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 Pavlát, Marie Runštuková 
 
Návrh programu: 

1. Kontrola úkolů 
2. Závěrečný účet obce, školy a uzávěrka Velkojesenické s.r.o. 2018 
3. Asfaltování místních komunikací 
4. Projekt garáže technických služeb – cena, realizace 
5. Dary obce 
6. Plnění rozpočtu 2019 a jeho změny 
7. Majetkoprávní 

Prodej pozemků u myslivců „Na Proutnici“ 
Nákup částí pozemků „Za Humny“ 
Pozemkové směny a prodeje u Rozkoše 
Narovnání hranic u pomníku osvobození 

8. Pozemkové úpravy Volovka 
9. Změna územního plánu 
10. Školkovné v mateřské škole 
11. Velká hasičská zbrojnice – žádost o dotaci 
12. Česká pošta – Pošta Partner 
13. Obecní byt č.p. 102 
14. Dotace spolků 
15. Odchodné pro ředitelku ZŠ a MŠ 
16. Informace 
 Pochvala hasičům za zásahy a péči o techniku 
 Úsekové měření rychlosti 
 Sociální zařízení v MŠ 
 Smrky v obci – vánoční a u samoobsluhy 
 Dopravní značení – zrcadla, směrovky 
 Převod silničních pozemků KHK 
 Sjezdy do Rozkoše 

 
- příchod zastupitele Jaroslava Kmoníčka – 
 

- Místostarosta Zelený před hlasováním o programu navrhnul doplnit do programu před 
bod číslo 16. Informace nový bod: 
Mimořádná odměna starostovi 
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Hlasováno tedy bylo o doplněném programu, kde jsou body: 
16. Mimořádná odměna starostovi 
17. Informace 

  
Hlasování o programu  
 
Hlasování: ANO:     9   NE:     0             ZDRŽELO SE:     0       
Program zasedání č. 2/2019 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. 
 

2. Závěrečný účet obce, školy a uzávěrka Velkojesenické s.r.o. 2018 
Starosta předložil návrh Závěrečného účtu obce Velká Jesenice za rok 2018. Konstatoval, 

že návrh visel na úředních deskách od 23.5. do 11.6.2019, což je více než nutných 15 dní.  
Znovu okomentoval plnění rozpočtu, hospodaření zřízených organizací, chyby zjištěné 

auditem a předložil návrh nápravných opatření. 

Usnesení č. 1/2/2019 – Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o 
výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2018 a 
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami. 

Zastupitelstvo tímto schvaluje závěrečný účet obce s výhradami a nápravnými 

opatřeními dle přílohy. 

Zastupitelstvo schvaluje také:  
 účetní závěrku Základní a mateřské školy s tím, že schodek hospodaření bude 

uhrazen ze zůstatku minulých let 
 účetní závěrku Velkojesenické s.r.o. s tím, že ztráta hospodaření bude uhrazena 

ze zůstatku minulých let 
 účetní závěrku obce s tím, že přebytek hospodaření bude ponechán do dalších let 

 
  Hlasování: ANO:      9       NE:       0  ZDRŽELO SE:      0 

Usnesení č. 1/2/2018 bylo přijato. 
 

3. Asfaltování místních komunikací 
Starosta a místostarosta Zelený informovali o přípravách výběrového řízení a možných 

termínech. Bude to akce za 25 milionů a vše je potřeba uchystat tak, aby se to dalo postavit a 
aby všechny papíry odpovídaly zákonům o zakázkách. Stavba ještě pořád může začít na 

podzim, ale spíš to vypadá až brzy zjara. 
Místostarosta Zelený jednal s dopravním inspektorátem Policie ČR o možnostech nového 

dopravního značení na asfaltovaných úsecích. Doporučeno je označit komunikace jako 
„obytné zóny“. To znamená lepší upozornění řidiče na pohyb osob a dětí po komunikaci. Ale 
bylo by potřeba více retardérů a vyčlenění míst pro parkování. 
 
Usnesení č. 2/2/2019 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu: 

 Jmenovat komise a vypsat soutěž na dodavatele stavby 
 Jmenovat komise a vypsat soutěž na dodavatele TDI a ostatních nutných 

souvislostí k realizaci 
 Jmenovat komisi, poptat a vybrat úvěr ve výši do 25 milionů 

 
Hlasování: ANO:     9   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 2/2/2019 bylo přijato 
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4. Projekt garáže technických služeb – cena, realizace 
Na místě po „Sálu“ (Auli Hotelu) je naprojektována garáž garáž pro technické služby. Měla 

by být asi na úrovni samoobsluhy. Bude zázemím pro stroje Velkojesenické a teď rychle by 

měla umožnit také zaparkování hasičské cisterny v teple a ne v „zákopu“ na hřišti. 
 
Starosta představil úvahu vybudovat vedení a retenční nádrž tak, aby zadržovala dešťovou 

vodu z této lokality a všech obecních objektů v okolí. Pan Lukášek navrhnul místo nové 

retenční nádrže využít stávající septik pošty (budova 188). Starosta možnost prověří. 
 
Usnesení č. 3/2/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu garáže technických služeb 

na pozemcích 1545 a 18/4, do výdajů rozpočtu na ni dnešním opatřením přidává 3,5 

milionů a pověřuje starostu: 
 Jmenovat komise a vypsat soutěž na dodavatele stavby 
 Jmenovat komise a vypsat soutěž na dodavatele TDI a ostatních nutných 

souvislostí k realizaci 
 
Hlasování: ANO:     9   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 3/2/2019 bylo přijato 

 
 

5. Dary obce 
- dar pro bývalého místostarostu pana Rudolfa ve výši 2 200 Kč. Starosta seznámil 

zastupitele s chybně vyplacenou částkou při ukončení funkce. Místostarosta měl podle změny 

zákona dostat částku ve výši čtyř měsíčních „platů“, ale dostal platů šest podle původního 

znění zákona. Starosta navrhnul přeplatek ve výši 2 200,- Kč panu Rudolfovi, za všechnu jeho 

práci pro obec, dát jako dar a nepožadovat její vrácení. 
 
Usnesení č. 4/2/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 2 200,- Kč 

pro bývalého místostarostu pana Rudolfa. 
 
Hlasování: ANO:     9   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 4/2/2019 bylo přijato 
 
 

- o finanční dar požádali Hospic Červený Kostelec a Linka bezpečí. Proběhla diskuze mezi 

zastupiteli o poskytnutí blíže nespecifikovaného finančního daru uvedeným organizacím. 

Mezi zastupiteli i veřejností převládl názor, že takovéto organizace odvádějí velmi užitečnou 

činnost, ale jejich financování by mělo být koncepční přímo od státu a ne prostřednictvím 

darů z jiných veřejných peněz. 
 

Usnesení č. 5/2/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro 
Hospic Červený Kostelec a pro Linku bezpeční. 

 
Hlasování: ANO:     1   NE:     8   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 5/2/2019 nebylo přijato 

 
 

6. Plnění rozpočtu 2019 a jeho změny 
Starosta informoval o provedených rozpočtových opatřeních č. 3, 4 a 5 a předložil 

zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 6.  
 
Usnesení č. 6/2/2019 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3,4 a 5 

a schvaluje rozpočtové opatření č. 6 tak, jak je v příloze. 
 
Hlasování: ANO:     9   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
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Usnesení č. 6/2/2019 bylo přijato 
 

7.Majetkoprávní úkony 
 
7.1. Prodej pozemků u myslivců „Na Proutnici“ 

Starosta informoval zastupitele o záměru prodeje pozemků p.p.č. 178/116 a p.p.č.178/123 
v k.ú. Velká Jesenice. Záměr prodeje byl vyvěšen od 16.5. do 11.6. 2019.  
 
Usnesení č. 7/2/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.p.č. 178/116 paní 

Jindřišce Holečkové za cenu, která byla předjednána ve Smlouvě o smlouvě budoucí 

ze dne 7.1. 2008, že jednotka výměry, tedy:
1 m2 předmětného pozemku má cenu 50,- Kč. 
Cena p.p.č. 178/116 je tedy 5.500,- Kč (110m

2x50). 
Obec uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,- Kč. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.p.č. 178/123 Mysliveckému spolku 

Velká Jesenice. 
Jednotka výměry 1 m2 pozemku má cenu 50,- Kč. 
Cena p.p.č. 178/123 je tedy 1.250,- Kč (25m

2x50). 
Kupující sám uhradil zaměření a zhotovení geometrického plánu. 
Obec uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,- Kč. 

 
Hlasování: ANO:     9   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 7/2/2019 bylo přijato 
 
 
7.2. Nákup části pozemků „Za Humny“ 
Starosta informoval zastupitele o záměru nákupu spoluvlastnických podílů pozemků v k.ú. 

Velká Jesenice v lokalitě „Za Humny a to: 
 Podíl 2/18 pozemku p.p.č. 382/7, což odpovídá 50 m

2 
 Podíl 1/14 pozemku p.p.č. 382/11, což odpovídá 70 m

2  
 

Usnesení č. 8/2/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup spoluvlastnických podílů 

zemědělských pozemků za cenu 20 Kč / 1m
2, to jest:  

 podíl 2/18 pozemku 382/7, což odpovídá výměře 50m
2, za 1000,- Kč 

 podíl 1/14 pozemku 382/11, což odpovídá výměře 70m
2, za 1400,- Kč. 

Celková kupní cena za oba spoluvlastnické podíly pozemků je 2400,- Kč. Poplatek za 

vklad do katastru nemovitostí uhradí Obec. 
 
Hlasování: ANO:     9   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 8/2/2019 bylo přijato 
 

 
7.3. Pozemkové směny a prodeje u Rozkoše 

Starosta informoval zastupitele, že jsou připraveny dlouho chystané směny a prodeje 

pozemků u Rozkoše v k.ú. Velká Jesenice, převodem do majetku obce získají potřebné 

pozemky pro budoucí výstavbu komunikace „Cyklookruh Rozkoš“ Navržené převody byly 

dlouhodobě předjednány Smlouvami o smlouvách budoucích. Záměr majetkových změn 

byl zveřejněn 23.5. 2019. Soupis všech pozemků je uveden v příloze. 
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Usnesení č. 9/2/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje směny a prodeje pozemků uvedené 

v příloze takto: 
Směnou s městem Česká Skalice obec „ztrácí“ 3 m2

, po dohodě bude směna provedena 

bez finančního vyrovnání. 
Směnou se soukromými majiteli obec získává 451 m

2 pozemků a zároveň předává 1068 

m2. Rozdíl k prodeji tak činí 617 m
2.  Cena jednotky 1 m2 

byla předjednána ve 

Smlouvách o smlouvách budoucích na 100,-Kč/m
2.  Celková cena za prodej tak činí 

61.700,- Kč. 
Poplatky za vyhotovení geometrického plánu a za vklady do katastru nemovitostí uhradí 

Obec. 

Obec zároveň upraví nájemní vztahy s panem Pavlem Francem, který má v pronájmu 

pozemek p.p.č. 1479/4 a to tak, že vyloučí z nájmu 139 m
2 

uvedeného pozemku a zároveň 

do nájmu přidá 139 m2 
pozemku p.p.č. 1489/3. Nájemné tak zůstane ve stejné výši. 

 
Hlasování: ANO:     9   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 9/2/2019 bylo přijato 

 
 

7.4. Narovnání hranic u pomníku osvobození 
Martin Valeš má plot pozemku 1381 umístěn mimo hranice pozemku. Zastupitelstvo souhlasí 

s vyvěšením záměru na prodej zaplocené části. Ta je široká nejvíce 1,6 m a její výměra je 

přibližně 35m
2. 

 
7.5. Prodej pozemku u řadovek na Čeperce 
Leoš Felkl požádal o prodej pozemku 244/1 nebo jeho části. Zastupitelstvo se shodlo, že 

pozemek prodávat nechce z několika důvodů: 
 pod ním vedou sítě vodovodu a kanalizace 
 tvoří veřejné prostranství 
 část je již dlouhodobě pronajímána 
 zbývající volný cíp k pozemku 1439 by někdy mohl být použit pro propojení 

inženýrských sítí – tento cíp, ale obec nabízí panu Felklovi ke standartnímu 

dlouhodobému pronájmu 
 

8. Pozemkové úpravy Volovka 
Starosta informoval zastupitele, že po jednání a souhlasu s největším vlastníkem pozemků 

v k.ú. Volovka nastala možnost zahájit kroky k pozemkovým úpravám v daném katastru. 
Obec si od tohoto kroku slibuje, že to pomůže vyřešit majetkoprávní vztahy místních polních 

komunikací.  
 
Usnesení č. 10/2/2019 – Obec zahájí kroky k pozemkovým úpravám v k.ú. Volovka a 

jako majitel pozemků aktivně podepíše souhlas. 
 

Hlasování: ANO:     9   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 10/2/2019 bylo přijato 
 
 

9. Změna územního plánu 
Na úřadě se kumulují žádosti o změnu územního plánu obce. Pokud chce obec vyčlenit nové 

pozemky k zastavění, musí se ty doposud vyčleněné zastavět nebo ze zastavitelnosti odebrat. 
Odebrat ze zastavitelnosti lze bez udání důvodu po pěti letech platnosti plánu a nezastavění. 

Současný územní plán je platný od 14.5.2015. Vypracování změny územního plánu trvá 

přibližně jeden rok. Obec ji zadá na podzim tohoto roku a její platnost tak nastane až po 

pětileté lhůtě. 
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Usnesení č. 11/2/2019 – Obec zahájí kroky ke změně územního plánu na podzim 

roku 2019. 
 

Hlasování: ANO:     9   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 

Usnesení č. 11/2/2019 bylo přijato 
 

 
10. Úplata za mateřskou školu (školkovné) 

Na minulém zasedání zastupitelstva byl v diskuzi potvrzen návrh na zvýšení školkovného 

o 100,- Kč za měsíc, to je ze současných 200,- Kč na 300,- Kč/měsíc s tím, že návrh bude 

prodiskutován s budoucí paní ředitelkou. Částka by tak činila 300,- Kč/měsíc 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, tedy: 25 dětí x 12 měsíců = 

30.000,- Kč ročně pro školku za každých 100,- Kč školného. 
 

Usnesení 12/2/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení úplaty za docházku do MŠ na 

300,- Kč za měsíc s tím, že se nebude vybírat 200,- Kč/rok na pomůcky (pastelkovné).  
 

Hlasování: ANO:     9   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 12/2/2019 bylo přijato 

 
 
11. Velká hasičská zbrojnice – žádost o dotaci 

Obec dlouhodobě plánuje postavit hasičskou zbrojnici. Má stát na místě po „Sálu“ (Auli 

Hotelu). Dříve pořízená studie byla upravena dle požadavků dotačních orgánů a do 14.6. bude 
podána žádost o dotaci. Teprve, pokud by byla dotace přislíbena, bude se pokračovat 

v projektování. 
 

Usnesení č. 13/2/2019 – Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci GŘ HZS ČR na 
novou hasičskou zbrojnici 

 
Hlasování: ANO:     9   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 

 
Usnesení č. 13/2/2019 bylo přijato 

 
 
12. Česká pošta, s.p. – Pošta Partner 

Česká pošta, s.p. zaslala návrh smlouvy o provozování Pošty Partner a prodeji místní 

pošty. V návrhu smlouvy si chce Pošta věcným břemenem vynutit možnost bezplatného 

užívání všech kancelářských prostor při ukončení Pošty Partner. To absolutně oklešťuje 

budoucí majetková práva obce. Pokud má obec za nemovitosti zaplatit běžnou cenu, nemůže 

jako dobrý hospodář takové omezení přijmout.  
 

Usnesení č. 14/2/2019 – Zastupitelstvo souhlasí s provozováním Pošty Partner obecním 

úřadem, ale nepřijímá omezení vlastnických práv v návrhu smlouvy. 
 

Hlasování: ANO:     9   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 14/2/2019 bylo přijato 
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13. Obecní byt v č.p. 102 

Přihlásil se zájemce o pronájem bytu č.p. 102. Zájemce nabídl obci, že by byt svépomocí 

postupně rekonstruoval a obec by nakupovala materiál. Zastupitelstvo se po diskuzi shodlo, že 

takovýto typ pronájmu není majetkoprávně možné realizovat. Obec musí byt opravit za 

obecní peníze a pronajímat, až bude ve stavu vhodném k užívání. 
 
14. Dotace spolkům 

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 
Myslivecký spolek Velká Jesenice     5.000,- Kč 
 

- Místostarosta Lukášek navrhl pro rok 2019 navýšit Mysliveckému spolku Velká 

Jesenice dotaci z 5.000,- Kč na 10.000,- Kč se zdůvodněním, že spolek provádí 

finančně náročnou opravu nádržky v lokalitě „Na Proutnici“, která byla v neutěšeném 

stavu. Po dokončení opravy dojde k estetickému zlepšení intravilánu obce. 
 
Usnesení č. 15/2/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotací tak, jak jsou v příloze a to takto pro: 
 
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 
Myslivecký spolek Velká Jesenice     10.000 Kč 
 
Hlasování: ANO:     9   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 15/2/2019 bylo přijato 

 
 

15. Návrh na odměnu – ředitelce ZŠ a MŠ 
Ředitelce školy a školky paní PhDr. Mgr. Aleně Polákové končí funkční období 

k 31.červenci. Obec jako poděkování a ocenění dlouholeté práce uspořádá slavnostní večeři 

zástupců obce a zaměstnanců školy. Navíc starosta navrhnul, aby byla paní ředitelce 

vyplacena jednorázová odměna 10.000,- korun. 
 

Usnesení č. 16/2/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení mimořádné odměny za 
odvedenou práci ředitelce ZŠ a MŠ Velká Jesenice PhDr. Mgr. Aleně Polákové ve výši 

10.000,- korun. 
O tuto částku bude navýšena dotace škole. 

 
Hlasování: ANO:     9   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 16/2/2019 bylo přijato 

 
 
16. Návrh na mimořádnou odměnu starostovi obce Petru Jeništovi za dosavadní odvedenou 

práci 
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Místostarosta Jaroslav Zelený vypracoval návrh na mimořádnou odměnu pro starostu 

obce Petra Jeništu, a to z níže uvedených důvodů. Všichni zastupitelé i veřejnost byli 

seznámeni s důvody této odměny i s navrhovanou částkou 50.000,- Kč. 

Starosta obce Petr Jeništa vykonává svoji funkci již třetí volební období tedy devátým 

rokem, a to bez jakékoli mimořádné odměny za celé tyto roky, ačkoli zákon umožňuje 

vyplatit starostovi mimořádnou odměnu ve výši jeho dvojnásobku platu každý rok. 

Funkci starosty věnuje obrovské množství času včetně mnoha večerů i víkendů. Každý 

den i noc je na příjmu na mobilním telefonu a řeší tak různé věci. Dokonce i ve své řádné 

dovolené je nucen občas řešit různá důležitá rozhodnutí. 

Za jeho působení byly zrekonstruovány, zatepleny apod. různé objekty. Několik budov, a 

nejen jich, byly financovány z různých dotačních programů, a tak vynaložené finanční 

prostředky obce nebyly díky tomu až tak velké. Dále byla za jeho působení odkanalizována 

Malá i Velká Strana obce, dokončena dostavba tělocvičny a vyřešena situace s Auli hotelem. 

Za připomínku stojí rekonstrukce a zateplení samoobsluhy a základní školy a rekonstrukce 
KČOV, která v současné době splňuje svoji funkci na jedničku a vytváří tak vzor pro jiné 

obce nejenom v Čechách, ale i v zahraničí. 

Za celou dobu svého působení se chová s naprostou otevřeností a možností detailního 

náhledu do čehokoli. Je aktivní v rozvoji obce a snaží se rozvinout infrastrukturu i pro 

budoucí generace (kanalizace, vodovod, komunikace, stavební pozemky, ucelování obecních 

pozemků, cyklostezka apod.). Je ochoten vyslechnout jakýkoliv názor či návrh, který je 

případně ochoten dovést do konečné fáze realizace. 

Starosta se k tomuto vyjádřil: 
Za návrh a ocenění práce děkuje. Za odměnu a ocenění svojí práce považuje již třetí zvolení 

do funkce a vysoký počet hlasů ve volbách. Svůj výkon funkce považuje za standartní podle 

nejlepšího vědomí a svědomí. Bere za něj zákonem stanovený standartní plat. Jednorázovou 

mimořádnou odměnu nepovažuje za systémově vhodnou. Uznává, že běžní zaměstnanci 

dostávají zhruba jeden až dva platy ročně v odměnách. Shrnul, že navržená výše odměny 

50.000,- tedy odpovídá jeho jednomu aktuálnímu měsíčnímu platu 49.169,- hrubého (cca 37 

tisíc čistého). Starosta zastupitelům děkuje, ale bude hlasovat proti vyplacení mimořádné 

odměny. 
 
 
Usnesení č. 17/2/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení mimořádné odměny 

starostovi Petru Jeništovi ve výši 50.000,- Kč 
 

Hlasování: ANO:     6   NE:     1   ZDRŽELO SE:     2 
 
Usnesení č. 17/2/2019 bylo přijato 
 
 
   

17. Informace diskuze 
 Tělocvična – světla a čáry 

- Pingpongáři nabídli, že provedou instalaci nových světel v tělocvičně. Obec 
nakoupí materiál za 35.000 včetně daně a po konzultaci s pracovníky 

Velkojesenické bude zvolen vhodný typ zavěšení a instalace. Vyhotovení čar 

na badminton bude stát asi 7.000 a je třeba ho udělat v letní přestávce. 
 

 Vodoměry na studny 
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- Z důvodu poctivého účtování stočného je nutno studně ve Velké Jesenici osadit 
vodoměry, nebo stočné účtovat paušálem. Některé domy používají dvojí 

rozvod vody (studniční a z vodovodu), stočné platí jen za vodu z vodovodu, ale 
vypouštějí i tu ze studny, kterou je také třeba čistit v čističce. Na stočné domů s 

vlastní studnou pak doplácí ostatní obyvatelé. 
 

 Pochvala hasičům za zásahy a péči o techniku 
- Starosta poděkoval dobrovolným hasičům, kteří měli letos hodně divoké jaro. 

Za březen měli devět výjezdů, v dubnu jeli osmkrát. Někdy se to seskupilo na 
čtyři výjezdy za týden. Některé výjezdy končili jen rychlým návratem na 

základnu. Na některých si chlapi pořádně mákli v hořícím lese, nebo zase do 

noci promrzli při dlouhodobém hledání osob po lesích a stráních v pekelském 
údolí. Po každém výjezdu také musí nějaký čas strávit přípravou techniky, 

výstroje a výzbroje na další akci. 
Kromě výjezdů se příkladně starají o techniku. Přes zimu upravili zděděnou 

cisternu Tatra 815 pro potřeby naší jednotky a starou Tatru 148 „Madam“ 
předali ve výborném stavu do Provodova-Šonova. 
To vše dělají zadarmo a ve svém volném čase. Tímto moc děkuji jak členům 

jednotky, tak jejich zázemí v jejich domovech. 
 

 
 Úsekové měření rychlosti 

- Obec se připojila k výzvě s dalšími obcemi, které požadují úsekové měření 

rychlosti pod záštitou Svazku obcí Úpa. Proběhla schůzka na radnici v 
Náchodě, protože Město Náchod musí dle zákona veškeré úsekové měření 

povolovat a spravovat a mělo by i vybírat pokuty. Původně Náchod úsekové 

měření absolutně odmítal, ale teď další možný postup nezavrhuje. Je 
ekonomický nesmysl ihned osadit měření do deseti obcí, které žádaly. 

Proběhne ale průzkum dopravy, bude vytipováno jedno konkrétní místo 

z těchto obcí a na něm by mohly být vyzkoušena návratnost. 
 

 Sociálky školky 
- Oprava sociálních zařízení je plánovaná během letních prázdnin, kdy školka 

není v provozu. Řemeslníci jsou objednáni. Dolaďují se poslední detaily. Vše 

by mělo proběhnout tak, aby do otevření 12.července bylo vše hotovo. 
  

 Smrky v obci – vánoční a u samoobsluhy 
- Smrky v obci jsou taktéž zasaženy kůrovcovou kalamitou. Téměř všechny 

smrky vykazují známky napadení včetně „Vánočního“ stromu na hřišti vedle 

školy Je potřeba smrky pokácet. Po vykácených stromech se plánuje nová 

výsadba jiného druhu stromu. 
 

 Silnice, dopravní značení 
- Místostarosta Zelený soustavně jedná s představiteli kraje a jeho organizací, 

aby dosáhl lepší údržby nebo dokonce celkové opravy silnic u nás. Dostalo se 

mu příslibu, že ještě letos bude opraven úsek na dolním konci. V roce 2020 by 
kraj měl opravit cestu ke Skalici technologií „mikrokoberec“. To je celková 

oprava povrchu. Začne se také s přípravou velké opravy silnice ke Skalici, ktrá 

by pak měla proběhnout do osmi let.  

- Místostarosta Lukášek vznesl dotaz, zda by bylo možné u zvoničky doplnit 
„cyklistickou“ tabuli, která by upozorňovala projíždějící cyklisty na směr, 

kterým mají pokračovat do Šestajovic. Dle podmětu občanů, zde cyklisté 

odbočují k požární nádržce a dostávají se do míst, kde je mnoho cest, které 

nikam nevedou a zbytečně bloudí. 
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- Petr Skalický vznesl podmět, zda by nešlo umístit zrcadlo do zatáčky proti 
domu č.p. 7 ve Veselici. Zatáčka je nepřehledná a hrozí zde srážky. Obec zjistí 

výhledové poměry v zatáčce a případě do zatáčky umístí zrcadlo. 

 
 Převod silničních pozemků Královéhradeckému kraji 

- Královehradecký kraj je ochoten ukončit dlouhodobý stav, kdy cestu 

Šestajovice – Volovka nevlastnil nikdo. Komunikaci je ochoten uznat za 
vlastní, ale dvě podobné komunikace ve stejné lokalitě vlastnit nechce a  

spravovat nebude. Proto se s tím připravuje převod krajské komunikace 

Šestajovice – Veselice na příslušné obce. Kraj před předáním do majetu obcí 

opraví silnici i most. 
- Ve věci převodů pozemků z obce do majetku kraje byly vytipovány pozemky, 

které naopak vlastí kraj a jsou pro něj nepotřebné, takže by transakce proběhly 

částečně jako směny. Kraj by obci převáděl pozemky pod cestou od Nového 

Dvora kolem transformátoru do Veselice a pod „točnou“ před Novým Dvorem.  
  

 Sjezdy do Rozkoše 
- O zachování sjezdů do vodní nádrže Rozkoš projevili zájem soukromé osoby a 

organizace využívající tyto sjezdy. Záležitost tedy byla předána Povodí Labe 

k řešení majetkoprávních a provozních podmínek. 
 
 Ruční pumpa na vrtu ve Veselici 

- Místostarosta Lukášek informoval o postupu osazení ruční pumpy na vrt ve 

Veselici. Podařilo se zjistit informace o vrtu, tj. kdy byl zbudován, za jakým 

účelem, kdo je vlastník, hloubka, průměr. Už snad lze zakoupit a namontovat 

pumpu. 
 
 Fotopasti ve Veselici 

- SHD Veselice navrhlo, zda by k množství požárů ve Veselici nebylo vhodné 

umístit u zvoničky fotopast. Obec nevlastní ve svém majetku v současné době 

žádné fotopasti a z dostupných informací se žhářské útoky nevztahovali pouze 

na Veselici, ale na široké okolí, čímž se zastupitelé shodli na faktu, že se 

v současnosti jedná o zbytečnou a bezpředmětnou investici.   
 

 Rozbory vody v soukromých studnách ve Veselici a Volovce 
- Veřejnost požádala o podporu při objednání rozborů pitné vody ve studnách. 
- Místostarosta Lukášek se problému ujal. Zjistí zájem obyvatel a obec by pak 

mohla být alespoň zástupcem občanů při hromadném objednání rozborů. Tím 

snad alespoň klesne cena rozborů. 
 

 Lepší sečení travnatých ploch 
- Zastupitelka Cohornová požádala starostu o zajištění lepšího, tedy častějšího 

sečení veřejných travnatých ploch. 
- Starosta to zajistit zkusí, ale bohužel mu chybí zaměstnanec a seče se naplno. 

Každé léto ve Velkojesenické dlouhodobě vypomáhal brigádník. Při současné 

situaci na trhu práce – NEJSOU LIDI. 
-  

Ve Velké Jesenici - Veselici dne 11. června 2019, skončeno ve 21:00 hod. 
 
Zapsal: Ing. Kamil Lukášek                       
      Ověřovatelé:             Starosta obce: 
Jaroslav Pavlát  Marie Runštuková      Petr Jeništa 
 
Zápis vyhotoven: 15.6.2019 







31.12.2018ke dni

Rok Měsíc IČ

2018 12 25937715

v plném rozsahu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTYMinimální závazný výčet infomací

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

Velkojesenická s.r.o.

55224 Velká Jesenice 200

Jméno a příjmení, obchodní firma
nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště(v tisících Kč)

Skutečnost v účetním obdobíOznačení T E X T

běžném minulém

Číslo
řádku

ca b 1 2

Tržby z prodeje výrobků a služeb 001     I. 2 607 2 303

Tržby za prodej zboží 002     II. 0 0

Výkonová spotřeba 003A. 998 825

Změna stavu zásob vlastní činností (+/-) 004B. 0 0

Aktivace (-) 005C. 0 0

Osobní náklady 006D. 1 092 959

Úpravy hodnot v provozní oblasti 007E. 214 157

Ostatní provozní výnosy 008     III. 59 5

Ostatní provozní náklady 009F. 490 454

Provozní výsledek hospodaření (+/-) 010* - 129 -86

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 011     IV. 0 0

Náklady vynaložené na prodané podíly 012G. 0 0

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 013     V. 0 0

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 014H. 0 0

Výnosové úroky a podobné výnosy 015     VI. 0 0

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 016I. 0 0

Nákladové úroky a podobné náklady 017J. 0 0

Ostatní finanční výnosy 018     VII. 0 0

Ostatní finanční náklady 019K. 2 2

Finanční výsledek hospodaření (+/-) 020* -2 -2

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 021** - 131 -88

Daň z příjmů 022L. 0 0

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 023** - 131 -88

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 024M. 0 0

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 025*** - 131 -88

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 026* 2 666 2 308

Podpisový záznam:

Sestaveno dne:

Předmět podnikání účetní jednotky: stavební činnost

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

23.05.2019
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Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při 

přezkoumání hospodaření za rok 2018 

 

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: 

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11.6.2019 při projednávání ZÚ obce za rok 2018 přijalo 

opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2018 

uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření. 

1/ 

Při přezkoumání hospodaření   obce Velká Jesenice za rok 2018  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 
420/2004 sb.):  
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně 
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků  

Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů  

§ 10a odst. 3 - Dotace nebo návratná finanční výpomoc byla poskytnuta bez veřejnoprávní 
smlouvy.  

o ZO schválilo dne 10.9.2018 poskytnutí účelové dotace ve výši 31.010,- Kč TJ Sokolu Velká 
Jesenice. Částka byla vyplacena z rozpočtu obce dne 4.12.2018. Veřejnoprávní smlouva o 
poskytnutí dotace však nebyla uzavřena.  



 
Obec přijala opatření  platných postupů dle Zákona č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) 
 

Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  

§ 72 - Členovi zastupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem.  

o Některým členům zastupitelstva byly v měsíci říjnu a listopadu vyplaceny měsíční odměny i za 
volební mezidobí. V jednom případě byla odměna pro nově zvoleného zastupitele vyplacena v 
nižší částce než schválené.  
 
Náprava byla provedena ve mzdové agendě měsíce března 2019 
   

§ 77 odst. 1 - Členovi zastupitelstva obce, jemuž zanikl mandát člena zastupitelstva, bylo 
odchodné poskytnuto v nesprávné výši nebo mu nebylo poskytnuto.  

o Místostarostovi obce, jemuž zanikl mandát, bylo vyplaceno odchodné ve výši, která 
neodpovídá platným předpisům.  
 
Náprava bude provedena ve mzdové agendě měsíce června 2019 
 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve 
vlastnictví územního celku  

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  

§ 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví.  

o Obec jako dárce uzavřela Darovací smlouvu s Královéhradeckým krajem, na základě které mu 
darovala pozemky. Tyto pozemky vyřadila chybně ze své evidence prostřednictvím účtu 543, i 
když je obdarovaný VÚJ.  
  
Náprava byla provedena 31.5.2019 dokladem č. : 1900900003 
 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  

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

o Majetek inv.č. 680 je v majetkové evidenci veden v nulové účetní ceně, i když skutečné náklady 
vynaložené na pořízení tohoto majetku činily 46.569,- Kč. Nesoulad mezi majetkovou a účetní 
evidencí byl chybně opraven tak, že v účetnictví byl snížen zůstatek účtu 022.  
 
 
Náprava bude provedena inventarizací k 31.12.2019 
 

§ 11 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "Dlouhodobý nehmotný 
majetek".  

o Ve stavu účtu 019 je evidován majetek inv. č. 378, 410 a 520, který svou povahou na tento účet 
nepatří.  

 
Náprava bude provedena inventarizací k 31.12.2019 



Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2019
PŘÍJMY

paragraf/ 

položka
třída

text

Po opatření 

č.2

Opatření č. 

3

Po opatření 

č.3

Opatření 

č. 4

Po opatření 

č.4

Opatření 

č. 5

Po opatření 

č.5

Opatření 

č.6

Po opatření 

č.6

0000/1111 1 daň z přijmů ze závislé činnosti 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 058 900 53% 2 000 000
0000/1112 1 daň z přijmů fyz. osob ze SVČ 40 000 40 000 40 000 40 000 17 701 44% 40 000
0000/1113 1 DPFO z kapital.výnosů 200 000 200 000 200 000 200 000 87 996 44% 200 000
0000/1121 1 daň z příjmů práv. osob 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 693 472 35% 2 000 000
0000/1122 1 daň z příjmů práv.osob - za obec 15 000 15 000 15 000 15 000 0% 15 000
0000/1211 1 daň z přidane hodnoty 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 2 109 747 53% 4 000 000
0000/1334 1 odvody za odnětí půdy z ZPF 10 000 10 000 10 000 10 000 104 1% 10 000
0000/1337 1 poplatek za komunální odpad 170 000 170 000 170 000 170 000 137 149 81% 170 000
0000/1341 1 poplatky ze psů 10 000 10 000 10 000 10 000 8 500 85% 10 000
0000/1345 1 poplatky z ubytovací kapacity 3 000 3 000 3 000 3 000 2 110 70% 3 000
0000/1361 1 správní poplatky 3 000 3 000 3 000 3 000 1 120 37% 3 000
0000/1381 1 daň z hazardních her 15 959 756 16 715 16 715 14 115 30 830 30 830 100% 30 830
0000/1511 1 daň z nemovitosti 650 000 650 000 650 000 650 000 3 333 1% 650 000
0000/4111 4 dotace na volby 0 29 000 29 000 29 000 100% 29 000
0000/4112 4 dotace na správu obce 159 500 159 500 159 500 159 500 66 458 42% 159 500
0000/4222 4 dotace na PD odkanalizování "Pod Kostelem" 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 100% 53 000
0000/4222 4 dotace na PD propojení vodovodů "Pod Kostelem" 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 100% 53 000

mezisoučet - příjmy, daně 9 382 459 756 9 383 215 0 9 383 215 43 115 9 426 330 4 352 420 46% 0 9 426 330

1032/ 2 podpora ostatních produkčních činností 5 000 5 000 5 000 5 000 600 12% 5 000
2141/ 2 samoobsluha-nájemné nebyt prostor 36 000 36 000 36 000 36 000 15 252 42% 36 000
2310/ 2 infrastruktura-voda-(fond VAK z tranzitu a od lidí) 60 000 60 000 60 000 60 000 0% 60 000
2321/ 2 infrastruktura-kanalizace (fond VAK od lidí) 240 000 240 000 240 000 240 000 0% 240 000
3314 2 Knihovna - členské poplatky 1 000 1 000 1 000 1 000 0% 1 000
2341/ 2 vodní díla - rybník pronajem 7 175 151 7 326 7 326 7 326 7 326 100% 7 326
3319/ 2 příjmy kultura 2 000 2 000 3 000 5 000 5 000 4 820 96% 5 000

130 2 pronájem tělocvičny 150 000 150 000 150 000 150 000 130 930 87% 150 000
3612/ 2 nájemné z bytů (čp 102 a samoobsluha) 44 400 44 400 44 400 44 400 19 061 43% 44 400
3632/ 2 přijmy z pronajmů na hřbitově 7 000 3 100 10 100 0 10 100 10 100 9 268 92% 10 100
3639/ 3 pronájem pozemků a prodej majetku obce 11 000 11 000 1 000 12 000 12 000 11 141 93% 12 000
3722/ 2 přijmy za kontejner na textil 3 000 3 000 3 000 3 000 1 500 50% 3 000
3769/ 2 sankční platby přijaté od jiných subjektů 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 100% 35 000
5512/ 2 hasiči - prodej vybavení 0 20 000 20 000 81 20 081 20 081 100% 20 081
6171/ 2 náhrady,prodej 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 100% 5 000
6310/ 2 úroky z účtu 1 000 1 000 1 000 1 000 770 77% 1 000
6330/ 4 převody z rozpočtových účtů (fond VAK z obce) 290 000 290 000 290 000 290 000 0% 290 000

mezisoučet - ostatní příjmy 897 575 3 251 900 826 24 000 924 826 81 924 907 260 749 28% 0 924 907

Příjmy celkem 10 280 034 4 007 10 284 041 24 000 10 308 041 43 196 10 351 237 4 613 169 45% 0 10 351 237

10 280 034 10 284 041 10 308 041 10 351 237 10 351 237

Součty podle tříd: Třída 1: Daňové příjmy 9 116 959 9 131 830
Třída 2: Nedaňové příjmy 596 575 622 907
Třída 3: Kapitálové příjmy 11 000 12 000
Třída 4: Přijaté dotace a transfery 555 500 584 500

10 280 034 10 351 237
bilance: -12 124 007 -12 124 007 -12 124 007 -12 124 007 -14 062 492

SCHODEK SCHODEK SCHODEK SCHODEK SCHODEK

plnění k 31.5.



Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2019
VÝDAJE 
paragraf/ 

položka třída orj text

Po opatření 

č.2

Opatření 

č. 3

Po opatření 

č.3

Opatření 

č. 4

Po opatření 

č.4

Opatření č. 

5

Po opatření 

č.5

Opatření 

č.6

Po opatření 

č.6

1032/ 5 podpora ostatních produkčních činností - lesy 26 175 26 175 26 175 26 175 0% 26 175
2141/ 5 obchod - běžná údržba, vitriny, koše, . . . 30 000 30 000 30 000 30 000 3 572 12% 30 000
2212/ 5 1 cesty, silnice - údržba ,sníh, drť, opravy, propustky 200 000 200 000 200 000 200 000 107 115 54% 200 000
2212/ 6 2 asfaltování silnic - projekt, povolování, příprava 650 000 650 000 650 000 650 000 289 863 45% 650 000
2212/ 6 3 asfaltování 2019 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 0% 9 000 000
2219/ 5 cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015 43 000 43 000 43 000 43 000 0% 43 000
2219/ 6 cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015 140 000 140 000 140 000 140 000 0% 140 000
2219/ 6 5 chodníky u silnice II/304 200 000 200 000 200 000 200 000 70 244 35% 200 000
2310/ 5 40 vodovod - rekonstrukce Klička 120 000 120 000 120 000 120 000 0% 120 000
2310/ 6 41 vodovod - nové přípojky (2 ks) 30 000 30 000 30 000 30 000 0% 30 000
2310/ 6 31 PD vodovod "Pod Kostelem" (Dočekal… ) 70 000 70 000 70 000 70 000 66 550 95% 70 000
2310/ 6 27 PD vodovod "K Řikovu" 50 000 50 000 50 000 50 000 0% 50 000
2310/ 6 28 vodovod "K Řikovu" 750 000 750 000 750 000 750 000 0% -750 000 0
2310/ 5 11 ruční pumpa na vrtu Veselice 30 000 30 000 30 000 30 000 0% 30 000
2310/ 6 45 vodovod - propoj mezi čp 30 a 91 (horní kontejnery) 0 0 0 100 000 100 000
2310/ 6 46 vodovod - odbočka za humna pod kapličkou 0 0 0 50 000 50 000
2321/ 6 42 PD kanalizace "K Řikovu" 50 000 50 000 50 000 50 000 0% 50 000
2321/ 6 38 kanalizace "K Řikovu" 750 000 750 000 750 000 750 000 0% -750 000 0
2321/ 6 32 PD kanalizace "Pod Kostelem" (Dočekal…) 70 000 70 000 70 000 70 000 66 550 95% 70 000
2321/ 6 43 Kanalizace - drobné investice (KČOV, … ) 60 000 60 000 60 000 60 000 12 845 21% 60 000
2321/ 5 39 Dešťová kanalizace - údržba 30 000 30 000 30 000 30 000 0% 30 000
3113/ 5 Základní škola -  dotace 610 000 610 000 610 000 610 000 0% 10 000 620 000
3314/ 5 provoz knihoven 34 000 34 000 34 000 34 000 16 640 49% 34 000
3319/ 5 kultura - akce, příspěvky na ceny 31 050 31 050 31 050 31 050 16 036 52% 31 050
3322/ 5 36 hrob Háž 50 000 50 000 50 000 50 000 23 485 47% -26 515 23 485
3330/ 5 44 dar farnosti - oprava podlah ve věži kostela 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 100% 55 000
3391/ 5 spolupráce Polsko-udžitelnost 5 000 5 000 5 000 5 000 3 891 78% 5 000
3399/ 5 SPOZ - jubilea, 25 000 25 000 25 000 25 000 9 626 39% 25 000
3412/ 5 tělocvična - provoz 400 000 400 000 400 000 400 000 99 533 25% 400 000
3412/ 6 25 tělocvična - investice dokončení 200 000 200 000 200 000 200 000 23 814 12% 200 000
3419/ 5 TJ SOKOL - dotace 135 959 756 136 715 136 715 14 115 150 830 0% 150 830
3412/ 6 26 antukové kurty - dokumentace, kolaudace 30 000 30 000 30 000 30 000 0% 30 000
3429/5229 5 dotace místním spolkům 32 000 32 000 32 000 32 000 0% 5 000 37 000
3612/ 6 byty 300 000 300 000 300 000 300 000 22 982 8% 300 000
3631/ 5 veřejne osvětlení - běžný provoz 120 000 120 000 120 000 120 000 56 938 47% 120 000
3631/ 6 veřejne osvětlení - chráničky do komunikací 200 000 200 000 200 000 200 000 0% 200 000
3632/ 5 6 pohřebnictví - běžná údržba 25 607 25 607 25 607 25 607 12 632 49% 25 607
3639/ 5 8 přispěvky do DSO Metuje a ÚPA, SMO 51 800 51 800 5 000 56 800 56 800 55 867 98% 56 800
3639/ 5 9 varovný systém - obecní rozhlas 20 000 20 000 20 000 20 000 0% 20 000
3639/ 5 10 rozpočtová rezerva 404 294 -11 749 392 545 -1 000 391 545 391 545 0% -200 000 191 545
3639/ 5 ## dětská hřiště u MŠ a ZŠ - administrace dotace 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 100% 15 000
3639/ 5 12 rekonstrukce sociálek v MŠ - projekt a realizace 500 000 500 000 500 000 500 000 980 0% 500 000
3639/ 5 13 rekonstrukce plotu u základní školy 30 000 30 000 30 000 30 000 0% 30 000
3639/ 6 14 prodeje pozemků - geometrické pl. a popl. 40 000 40 000 40 000 40 000 23 813 60% 40 000
3639/ 6 15 nákup poz.pod cesty Volovka, Vinice, Humna, Sálovská 300 000 300 000 300 000 300 000 0% 300 000
3639/ 6 16 nákup budovy pošty a pozemků kolem 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0% 2 500 000
3639/ 6 47 Garáž technických služeb 3 500 000 3 500 000
3722/ 5 18 odpady - kompostovatelný odpad 25 000 25 000 25 000 25 000 0% 25 000
3722/ 5 19 odpady - komunál 150 000 150 000 150 000 150 000 114 889 77% 150 000
3745/ 5 údržba veřejných prostranství 750 000 750 000 750 000 750 000 122 119 16% 750 000
5512/ 5 20 požární ochrana JSDH VJ 90 000 90 000 20 000 110 000 81 110 081 110 123 100% 110 081
5512/ 5 37 JSDH VJ - úpravy garáže pro nové auto 50 000 50 000 50 000 50 000 0% -50 000 0
5512/ 5 21 požární ochrana Veselice 10 000 10 000 10 000 10 000 4 630 46% 10 000
6117/ 5 volby evropský parlament 0 29 000 29 000 2 357 8% 29 000
5512/ 6 22 požární ochrana VJ - projekt hasičárny 600 000 600 000 600 000 600 000 0% 600 000
6112/ 5 zastupitelstvo obce 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 438 311 44% 50 000 1 050 000
6171/ 5 správa obce 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 387 925 39% 1 000 000
6310/5163 5 služby peněžních ústavů 15 000 15 000 15 000 15 000 3 519 23% 15 000
6330/ 5 23 převody vlastním účtům - infrastr. voda - dopl.obce 140 000 140 000 140 000 140 000 0% 140 000
6330/ 5 24 převody vlastním účtům - infrastr. kanál - dopl.obce 150 000 150 000 150 000 150 000 0% 150 000
6402/ 5 Vratka dotace - volby 25 156 25 156 25 156 25 156 25 156 100% 25 156

VÝDAJE CELKEM 22 404 041 4 007 22 408 048 24 000 22 432 048 43 196 22 475 244 2 262 005 10% 1 938 485 24 413 729

22 404 041 22 408 048 22 432 048 22 475 244 24 413 729
Součty podle tříd: 22 404 041 24 413 729

Třída 5: Běžné výdaje 6 414 041 6 403 048 6 441 244 6 273 729
Třída 6: Kapitálové výdaje 15 990 000 15 990 000 15 990 000 18 140 000

Schváleno usnesením OZ 
č. 6/2/2019 dne 11.6.2019

plnění k 31.5.

Schváleno 
usnesením 

OZ č. 
11/1/2019 

dne 

Učiněno starostou 
31.3.2019

Učiněno starostou 
30.4.2019

Učiněno starostou 
31.5.2019



    Obec VELKÁ JESENICE  
552 24 Velká Jesenice 200 

 

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

Záměr prodeje pozemků p.č. 178/123 a 178/116 
v k.ú. Velká Jesenice 

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

zveřejňuje Obec Velká Jesenice záměr prodat pozemky p.č. 178/123 a 
178/116  v k.ú. Velká Jesenice. 
 

 
 
 

 
 
Vyvěšení na elektronické i fyzické úřední desce: 
Vyvěšeno: 16.5.2019 
Sejmuto: Petr Jeništa 
  starosta obce
  
 

mailto:info@velkajesenice.cz
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Záměr majetkových změn u Rozkoše v k.ú. Velká Jesenice 
V souladu s §39, zák.č. 128/2000Sb. o obcích v platném znění zveřejňuje obec 
komplex záměrů: 
 

1. Směnit pozemky s Městem Česká Skalice: 
 

Obec VJ dá Městu ČS Město ČS dá Obci VJ 

pozemek původ výměra pozemek Původ výměra 

1499 KN 1082 1474/1 KN 144 

      1039 KN 46 

      1481 KN 305 

      1482/2 GP 113 

      1484/2 GP 308 

      1489/2 GP 24 

      1489/3 GP 139 

 součet výměr: 1082   součet výměr: 1079 

 
 

2. Směnit a prodat pozemky 
 

zábor = Obec bere kompenzace = Obec předává 
 Pozemek původ výměra pozemek původ výměra současný majitel v KN: 

1479/5 GP 211 1481 KN 305 Město ČS 

1475/2 GP 50 1482/2 GP 113 Město ČS 

      1476 KN 47 Obec VJ 

      1196 KN 31 Obec VJ 

 součet výměr: 261 m2   součet výměr: 496 m2   

     
235 m2 rozdíl k odkoupení 

ve smlouvě o smlouvě budoucí dohodnutá cena za 1 m2:          100 Kč  
 

     
   23 500 Kč  celková cena za odkup 

 
 

zábor = Obec bere kompenzace = Obec předává 
 pozemek původ výměra pozemek původ výměra současný majitel: 

1479/6 GP 61 1484/2 GP 308 
Město ČS 

      1489/2 GP 24 

 součet výměr: 61 m2   součet výměr: 332 m2   

     
271 m2 rozdíl k odkoupení 

ve smlouvě o smlouvě budoucí dohodnutá cena za 1 m2:          100 Kč  
 

     
   27 100 Kč  celková cena za odkup 
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zábor = Obec bere kompenzace = Obec předává 

 pozemek původ výměra pozemek původ výměra současný majitel: 

1471/2 GP 38 1474/1 KN 144 Město ČS 

1037/2 GP 91 1039 KN 46 Město ČS 

      1475/2 GP 50 Kollertová 

 součet výměr: 129 m2   součet výměr: 240 m2   

     
111 m2 rozdíl k odkoupení 

ve smlouvě o smlouvě budoucí dohodnutá cena za 1 m2:          100 Kč  
 

     
   11 100 Kč  celková cena za odkup 

 
 

3. Upravit nájemní vztahy: 
 

zábor = Obec z nájmu vyloučí kompenzace = Obec do nájmu přidá 

pozemek díl výměra pozemek Původ výměra 

1479/4 Z4 139 1489/3 GP 139 

 
 
 
 
Navržené převody byly dlouhodobě předjednány smlouvami o smlouvách 

budoucích. 
Převody do majetku obce získají pozemky potřebné pro budoucí výstavbu 

komunikace „Cyklookruh Rozkoš“. 
Záměry budou projednány na příštím veřejném zasedání zastupitelstva. 

  
 
Vyvěšeno: 23.5.2019 
Také na elektronické úřední desce. 
Sejmuto:  

Petr Jeništa 
starosta obce 

 



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ-199/2019) 

 
 

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 2019 ve výši 10.000 Kč, 
slovy: pěttisíc korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 15.5.2019. 
 
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 10.12.2019. 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. 15/2/2019 dne 11.6.2019. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 15/2/2019 dne 
11.6. 2019. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2019. 
 
 
 

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-200/2019) 

 
 

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 2019 ve výši 10 000,- Kč, 
slovy: desettisíc korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 15. 5. 2019. 
 
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 10.12.2019. 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. 15/2/2019 dne 11.6.2019. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 15/2/2019 dne 
11.6.2019. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2019. 
 
 
 

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-201/2019) 

 
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 2019 ve výši 2 000,- Kč, 
slovy:  dva tisíce korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 15.5.2019 
 
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 10.12.2019. 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. 15/2/2019 dne 11.6.2019. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 15/2/2019 dne 
11.6.2019. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2019. 
 
 
 

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



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ- 202/2019) 

 
 

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 2019 na základě řádně podané 

žádosti ze dne 15.5.2019 
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. 2019. 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. 15/2/2019. dne 11.6.2019. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 15/2/2019 dne 
11.6.2019. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2019. 
 
 

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



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(VJ-198/2019) 

 
 

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 2019 ve výši 15000,- Kč, 
slovy: patnácttisíc korun českých , a to na základě řádně podané žádosti ze dne 21.1. 2019 
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 10.12.2019. 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 15/2/2019 dne 11.6.2019.  
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 15/2/2019 dne 
11.6.2019. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2019. 
 
 
 

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




