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Zápis 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice 

č. 4/2019 konaného dne 3.prosince 2019 od 18:00 hodin  
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velké Jesenici 

 
Přítomni:  Ing. Petr Jeništa, Jaroslav Zelený Dis., Ing. Kamil Lukášek, Jana Cohornová, 

Jaroslav Kmoníček, Jaroslav Pavlát, Marie Runštuková, Radek Schmiedt
Omluveni: MUDr. Jiří Novák 
Veřejnost: 9 
 

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: Jana Cohornová, Jaroslav Zelený 
 
Návrh programu: 

1. Kontrola úkolů 
2. Plnění rozpočtu 2019 a rozpočtová opatření 
3. Vodné a stočné 2020 
4. Personální podmínky na úřadě a ve Velkojesenické – navýšení platů, délka 

dovolené 
5. Rozpočet 2020, rozpočet Va K, rozpočtový výhled 
6. Majetkoprávní úkony 

 Podmínky a změna pronájmu koupaliště 
 Majetkové změny u Rozkoše – Cyklookruh 

 
7. Aktualizace vyhlášek 

 Místní poplatky 
 Komunální odpad 

 
8. Řád veřejného pohřebiště 
9. Inventury 
10. Pověření ZŠ a SDH ke sběru odpadů 
11. Smlouvy se spolkem obcí Úpa – o pověřenci a konzultantech  

 
12. Další informace: 

 Asfaltování – postup a problémy stavby 
 Traktor na práce v lese 
 Výměna zdroje vytápění v samoobsluze 
 Veřejné osvětlení na dolním konci 
 Veřejné osvětlení ve Veselici 
 Strategický rozvojový dokument 
 Výsadba alejí mimo obec 
 Meandry Rozkošského potoka 

 
 
Hlasování o programu  
 
Hlasování: ANO: 8  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0       
 
Program zasedání č. 4/2019 byl schválen. 
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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. Plnění rozpočtu 2019 a rozpočtová opatření 
Starosta informoval o provedených rozpočtových opatřeních č. 10, 11 a 12. 

 
Usnesení č. 1/4/2019 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10, 11 a 12 tak, jak jsou 
v příloze. 
Hlasování: ANO: 8  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0       
Usnesení č. 1/4/2019 bylo přijato. 
 

3. Vodné a stočné 
Starosta informoval, že pro rok 2020 bude vodné a stočné schváleno už v letošním roce. Je 

to tak správnější. Podklady pro kalkulaci ale nemusí být přesné, protože je uvažována 

skutečnost za tři čtvrtletí letošního roku a konečné stavy do konce roku jsou pouze 

odhadovány. 
V roce 2019 nejspíš provoz vodovodu vytvoří zisk 30 tisíc Kč (plánováno 23) a provoz 
kanalizace 13 tisíc Kč (plánováno 20). Proti loňsku se sice povedlo snížit ztráty na vodovodní 

soustavě, ale proti tomu o dvě koruny zdražila voda kupovaná od Českoskalických vodáren. 
Proto je pro rok 2020 v kalkulaci navržen zisk na vodovodu i kalkulaci naprosto minimální. 
Pro rok 2020 vychází po kalkulaci vodné a stočné na 76,- Kč/m3. Náklady na provoz rostou 
jako obecně veškeré ceny. S růstem platů Velkojesenické rostou náklady vlastní a dražší jsou 

samozřejmě i externě objednávané služby. Jelikož dále chceme opět trochu snížit dotaci obce 

na tvorbu infrastruktury, je výsledná navrhovaná cena o další 2,- Kč/m3 vyšší. Důvodem 

snižování dotace obce na vodné a stočné je skutečnost, že obecní rozpočet je společný pro 

všechny obyvatele, přičemž obyvatelé Veselice a Volovky nejsou připojeni na obecní 

vodovod, čímž jsou vyloučeni z obecní dotace. Jejich náklady na údržbu a provoz vlastních 

zdrojů vody a kanalizace také rostou a obec jim nijak nepřispívá. Starosta a místostarostové 

zastávají názor, že každý spotřebitel, by měl nést celé náklady na odebranou vodu a odvod do 
kanalizace. Nová cena pro rok 2020 je navržena na 78,- Kč/m

3 
celkem, ve struktuře: 

vodné 49,- Kč/m
3
, stočné 29,- Kč/m

3. 
Zastupitelé Pavlát a Schmiedt se vyjádřili, že jde o další zdražení v jednom roce, protože 

kalkulace na 2019 se schvalovala teprve v březnu. Navrhují cenu držet alespoň o dvě koruny 

levnější pomocí větší dotace obce. 
Starosta shrnul, že pro průměrnou čtyřčlennou domácnost letošní zdražení znamená přibližně 

120 korun za čtvrtletí a tedy 500 Kč/rok. 
 
Usnesení č. 2/4/2019 – Zastupitelstvo schvaluje výši vodného a stočného pro rok 2020 ve 

výši 78,- Kč/m
3 celkem, ve struktuře: vodné 49,- Kč/m

3
, stočné 29,- Kč/m

3 s platností od 

1.1.2020 
 
Hlasování: ANO: 6  NE: 0   ZDRŽELO SE: 2     
   
Usnesení č. 2/4/2019 bylo přijato. 

 
4. Personální podmínky na úřadě a ve Velkojesenické s.r.o. – navýšení mezd o 1500 

Kč/měsíc hrubého + délka dovolené navýšení na 25 dní dovolené/rok 
Zaměstnankyním úřadu (netýká se zastupitelů) se zvyšuje od 1.1.2020 nařízením vlády 

300/2019 plat o 1 500,- Kč/měsíc hrubého. Zaměstnancům Velkojesenické s.r.o. starosta 

navrhl zvýšit mzdu také o 1 500,- Kč/měsíc hrubého a dále navrhl prodloužit dovolenou na 25 
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dní/rok, tak jak již nyní mají zaměstnankyně úřadu a je celkem běžné v soukromém i 
veřejném sektoru. 

Místostarosta Zelený upozornil, že s návrhem souhlasí, za podmínky, že si zaměstnanci 

Velkojsenické s.r.o. budou vybírat v letních měsících dovolenou jen tak, aby tím neutrpěla 

péče o obec. 
Starosta konstatoval, že i nyní si tak Velkojesenická práci organizuje. 
 

Usnesení č. 3/4/2019 – Zastupitelstvo schvaluje zvýšení mezd ve Velkojesenické s.r.o o 

1500,- Kč/měsíc hrubého a navýšení nároku na dovolenou z 20 dní/rok na 25 dní/rok. 
 

Zastupitel Pavlát oznámil, že jako zastupitel a zároveň zaměstnanec Velkojesenické s.r.o. 
je ve střetu zájmů a zdrží se hlasování. 
 
Hlasování: ANO: 7  NE: 0   ZDRŽELO SE: 1     
Usnesení č. 3/4/2019 bylo přijato. 
 

 
5. Rozpočet 2020, rozpočet VaK, rozpočtový výhled 

Starosta konstatoval, že návrh rozpočtu visel na úředních deskách od 15.11. do 3.12., což 

je více než požadovaných 15 dní. 
Rozpočet pro rok 2020 je navržen s výdaji přes 44 milionů. Výdaje je obec schopná 

financovat. Ke konci roku bude na obecních účtech přibližně 18 miliónů (uspořené přebytky 

letošního a minulých let). Obec má schválený úvěr 20 miliónů od banky a střídmé 

předpoklady příjmů ze státního rozpočtu představují pro rok 2020 přibližně 11 miliónů.  
Rozpočet na rok 2020 byl tedy ke schválení navržen jako schodkový s tím, že schodek 

bude hrazen ze zůstatků minulých let a čerpáním již podepsaného úvěru. 
Hospodaření fondu infrastruktury je v rozpočtu upraveno podle aktuální kalkulace vodného 

a stočného.  
 

Usnesení č. 4/4/2019 – Zastupitelstvo: 
a) Schvaluje rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2020 tak, jak je uveden v příloze. 

Rozpočet je schválen jako schodkový s tím, že schodek bude hrazen ze zůstatků 

minulých let a z úvěru. 
b) Stanovuje jako závazné ukazatele obecního rozpočtu: v příjmech „třídy“, ve 

výdajích „oddíl a paragraf“. 
c) Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu, tak jak je v příloze 
d) Schvaluje rozpočet fondu infrastruktury tak, jak je v příloze 
 
Hlasování: ANO: 8  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0     
   
Usnesení č. 4/4/2019 bylo přijato. 
 

 
6. Majetkoprávní úkony 

 
6.1.Podmínky a změna pronájmu na koupaliště  

Stanovení podmínek pronájmu koupaliště. Máme zpracovaný projekt na rekultivaci 

bývalého koupaliště. Tento záměr není momentálně v obecních prioritách a je třeba upravit 

současný stav pronájmu. Obec stanoví nové podmínky pro nájemce (tj. údržba zeleně, veřejně 
přístupný prostor, chov ryb, údržba stromů, přístup ke stavidlu, přístup k zavlažovacímu 

čerpadlu pro hřiště, atd.) Po debatě se zastupitelstvo shodlo, že danou lokalitu navštíví a 

projedná budoucí podmínky pronájmu. 
 
6.2.Majetkové změny u Rozkoše – pro Cyklookruh 
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Starosta informoval zastupitele, že jsou připraveny smlouvy na směny a prodeje 

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

pozemky pro budoucí výstavbu komunikace „Cyklookruh Rozkoš“ Převody byly 

dlouhodobě předjednány Smlouvami o smlouvách budoucích. Záměr majetkových změn 

byl zveřejněn 23.5. 2019 a schválen usnesením zastupitelstva č. 9/2/2019 dne 11.6. 2019.  
 

Usnesení č. 5/4/2019 – Zastupitelstvo: 
a) schvaluje směnu a prodej pozemků s panem Kličkou a to tak, že pozemek 
p.p.č.1471/2 o výměře 38 m

2 v k.ú. Velká Jesenice přijímá do svého výhradního 

vlastnictví Obec Velká Jesenice 
pozemek p.p.č.1037/2 o výměře 91 m

2 v k.ú. Velká Jesenice přijímá do svého výlučného 

vlastnictví Obec Velká Jesenice 
pozemek p.p.č. 1474/1 o výměře 144 m2 v k.ú. Velká Jesenice přijímá do svého 

výlučného vlastnictví pan Petr Klička 
pozemek p.p.č. 1039 o výměře 46m

2  v k.ú. Velká Jesenice přijímá do svého výlučného 

vlastnictví pan Petr Klička 
pozemek p.p.č. 1475/2 o výměře 50 m

2  v k.ú. Velká Jesenice přijímá do svého výlučného 
vlastnictví pan Petr Klička 
Výměra 1 m

2 všech předmětných pozemků má stejnou cenu a to 100,-Kč/m
2
. Pro výpočet 

vzájemných náhrad je tak rozhodující celková bilance výměr převáděných pozemků. 
A. Obec přijímá 129 m

2 
B. Obec předává 240 m

2 
Celková bilance výměr je tedy +111 m2

, které získává pan Petr Klička. 
 
Pan Petr Klička zaplatí za zisk výměry 11.100,- Kč (111 m2 x 100 Kč). Geometrický 

plán a poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí obec 
 
b) schvaluje směnu a prodej pozemků s paní Kollertovou a to tak, že pozemek 
p.p.č.1479/5 o výměře 211 m

2 v k.ú. Velká Jesenice přijímá do svého výhradního 

vlastnictví Obec Velká Jesenice 
pozemek p.p.č.1475/2 o výměře 50 m

2 v k.ú. Velká Jesenice přijímá do svého výlučného 

vlastnictví Obec Velká Jesenice 
pozemek p.p.č. 1481 o výměře 305 m2 v k.ú. Velká Jesenice přijímá do svého výlučného 

vlastnictví paní Ludmila Kollertová 
pozemek p.p.č. 1482/2 o výměře 113 m

2  v k.ú. Velká Jesenice přijímá do svého 

výlučného vlastnictví paní Ludmila Kollertová 
pozemek p.p.č. 1476 o výměře 47 m

2  v k.ú. Velká Jesenice přijímá do svého výlučného 

vlastnictví paní Ludmila Kollertová 
pozemek p.p.č. 1196 o výměře 31 m

2  v k.ú. Velká Jesenice přijímá do svého výlučného 

vlastnictví paní Ludmila Kollertová 
Výměra 1 m

2 všech předmětných pozemků má stejnou cenu a to 100,-Kč/m
2
. Pro výpočet 

vzájemných náhrad je tak rozhodující celková bilance výměr převáděných pozemků. 
A. Obec přijímá 261 m

2 
B. Obec předává 496 m

2 
Celková bilance výměr je tedy +235 m

2
, které získává paní Ludmila Kollertová. 

 
Paní Ludmila Kollertová zaplatí za zisk výměry 23.500,- Kč (235 m2 x 100 Kč). 

Geometrický plán a poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí obec. 
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Zastupitelstvo zároveň schvaluje na pozemku označeném jako p.p.č. 1479/5 zřízení 

věcného břemene příjezdu a přístupu na pozemek p.p.č. 1479/1 pro jeho majitele a 

uživatele (věcné břemeno spojené s věcí a uvedeným pozemkem).  
 

c) směnu a prodej pozemků s panem Francem a to tak, že pozemek p.p.č.1479/6 o 

výměře 61 m
2 v k.ú. Velká Jesenice oddělený z pozemku p.p.č. 1479/3 přijímá do svého 

výhradního vlastnictví Obec Velká Jesenice  
pozemek p.p.č.1484/2 o výměře 308 m

2 v k.ú. Velká Jesenice přijímá do svého 

výlučného vlastnictví pan Pavel Franc 
pozemek p.p.č. 1489/2 o výměře 24 m2 v k.ú. Velká Jesenice přijímá do svého výlučného 

vlastnictví pan Pavel Franc 
Výměra 1 m

2 všech předmětných pozemků má stejnou cenu a to 100,-Kč/m
2
. Pro výpočet 

vzájemných náhrad je tak rozhodující celková bilance výměr převáděných pozemků. 
A. Obec přijímá 61 m

2 
B. Obec předává 332 m

2 
Celková bilance výměr je tedy +271 m

2
, které získává pan Pavel Franc. 

 
Pan Pavel Franc zaplatí za zisk výměry 27.100,- Kč (271 m2 x 100 Kč). Geometrický 

plán a poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí obec 
 

Hlasování: ANO: 8  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0     
   
Usnesení č. 5/4/2019 bylo přijato. 

 
7. Aktualizace Obecně závazných vyhlášek 

 
 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 

Starosta seznámil zastupitele s novým zněním vyhlášky o místních poplatcích. 
Aktualizace vyhlášky je potřeba z důvodu změn a doplnění zákona č. 565/1990 Sb. o 

místních poplatcích s platností od 1.1.2020. 
 

Usnesení č. 6/4/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místních poplatcích 

tak, jak je uvedena v příloze. 
 
Hlasování: ANO: 8  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0     
   
Usnesení č. 6/4/2019 bylo přijato. 

 
 Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad 

Starosta seznámil zastupitele s novým ceníkem za svoz komunálního odpadu a předložil 

návrh nové Obecně závazné vyhlášky o poplatcích za komunální odpad. 
 
Usnesení č. 7/4/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o poplatku za 
komunální odpad tak, jak je uvedena v příloze. 
 
Hlasování: ANO: 8  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0     
   
Usnesení č. 7/4/2019 bylo přijato. 
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8. Řád veřejného pohřebiště 
Starosta seznámil zastupitele s aktualizovaným Řádem veřejného pohřebiště (nejedná se o 

OZV). Aktualizace je potřeba, aby byl řád v souladu s novelou zákona o pohřebnictví, která 

vešla v platnost 1.9.2017 a mění působnost obcí při provozování pohřebišť a při zajišťování 

pohřbení. Řád musí být schválen nejpozději do 31.8.2020 a zároveň ho musí schválit krajský 

úřad. Na KÚ odesláno 18.11., vyjádření ještě nedorazilo. 
 

Usnesení č. 8/4/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizované znění Řádu veřejného pohřebiště obce 

Velká Jesenice tak, jak je uvedeno v příloze. 
 
Hlasování: ANO: 8  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0     
   
Usnesení č. 8/4/2019 bylo přijato. 

 
9. Inventury 

Starosta seznámil zastupitele s plánem inventur za rok 2019, podpisovými vzory, 

jmenováním jednotlivých komisí pro provedení inventur. 
 
Usnesení č. 9/4/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje „PŘÍKAZ K PROVEDENÍ 
INVENTARIZACE ZA ROK 2019“, tak jak je uveden v příloze. 
 
Hlasování: ANO: 8  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0     
   
Usnesení č. 9/4/2019 bylo přijato. 
 

10. Pověření ZŠ a SDH ke sběru odpadů 
 Starosta informoval zastupitele o nutnosti udělit pověření Základní škole a hasičům, aby 

mohli nadále provádět jednorázové akce sběru odpadů (papír, kovy, elektroodpad). 
 
Usnesení č. 10/4/2019   

 Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním pověření, aby Základní škola a Mateřská škola 

Velká Jesenice organizovala a prováděla sběr starého papíru. 
 Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním pověření, aby SDH Velká Jesenice 

organizoval a prováděl sběr železného šrotu a elektroodpadů. 
 Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním pověření, aby SDH Veselice organizoval a 

prováděl sběr železného šrotu. 
 
Hlasování: ANO: 8  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0     
   
Usnesení č. 10/4/2019 bylo přijato. 
 

11. Smlouvy se spolkem obcí Úpa – o pověřenci a konzultantech 
Starosta informoval zastupitele o změnách ve smlouvách obce se Svazkem obcí Úpa. Obec 

přes svazek využívá služeb pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR), kterého musí ze 

zákona mít. Svazek pověřence zaměstnával na plný úvazek, ale vzhledem ke skutečnosti, že 

již největší pracovní nápor opadl, bude pracovní úvazek pověřence zkrácen na polovinu. Dále 
obec využívá konzultantů, kteří pomáhají s žádostmi a čerpáním dotací, veřejných zakázek, 

atd. Tito konzultanti byly doposud financováni státními dotačními programy, které budou 

nyní omezeny. Proto se spolek rozhodl, že finanční prostředky získané ze zkrácení úvazku 

pověřence rozdělí mezi konzultanty. Pro obec se tím výše příspěvku do Svazku obcí Úpa 

nemění.  
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Usnesení č. 11/4/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy se spolkem obcí Úpa, tak 
jak jsou uvedeny v příloze. 
 
Hlasování: ANO: 8  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0     
   
Usnesení č. 11/4/2019 bylo přijato. 

 
 
12. Další informace a diskuse 
 
 Asfaltování – postup a problémy stavby 

Asfaltování na „horním konci“ Velké Jesenice je téměř hotovo. Nyní stavební firma 

bude mít zimní přestávku. Pokračovat v asfaltování dalších projektovaných částí se bude 

na jaře roku 2020. V příštím roce také proběhnou finální terénní úpravy, současný stav 

cesty a okolí není konečný. S asfaltováním také vzniká obnova staré cesty okolo 

„Kejdanových strání“ k Rozkoši. Dále budeme řešit, jaké je nejvhodnější dopravní značení 

u opravovaných úseků. 
 
 Traktor na práce v lese 

Požadavky n a traktor byly doladěny tak, aby splňoval požadavky pro práci v lese i 
v obci. Je zažádáno o dotaci. Peníze jsou v rozpočtu vyčleněny. Dále budeme řešit po 

výsledku žádosti o dotaci. 
 
 Výměna zdroje vytápění v samoobsluze 

V samoobsluze je potřeba provést výměnu zdroje vytápění. Současný kotel na tuhá 

paliva je již po životnosti. V plánu je umístit tepelné čerpadlo, které umožňuje bezobslužné 

vytápění budovy, vyměnit celou otopnou soustavu a pro tento záměr využít dotaci. 
 
 Veřejné osvětlení na „dolním konci“ 

Při přestavbě trafostanice společností ČEZ byla odpojena část veřejného osvětlení na 

„dolním konci“ Velké Jesenice. Obec měla projekt, kde bylo zaneseno, jak se má při 

realizaci přestavby připojit veřejné osvětlení. Při realizaci projektu vyšlo najevo, že je 

nevhodné připojovat síť NN do těsné blízkosti sítě VN. Bylo nalezeno řešení, kdy se 

natáhne nový propojovací kabel a veřejné osvětlení se připojí do sítě NN kde je již nyní 

připojena jiná část veřejného osvětlení. 
 

 Veřejné osvětlení ve Veselici 
ČEZ požadoval úhradu za veřejné osvětlení ve Veselici, kdy proběhly špatné odečty 

zřejmě způsobené chybou elektroměru. Po komunikaci s ČEZem a obcí zaslané reklamaci 

na požadovanou finanční částku k proplacení situace dospěla k závěru, že rozdíl mezi 

fakturovanou částkou a skutečnou spotřebou bude stanoven z letošního odečtu stavu 

elektroměru, kdy je elektroměr po výměně a ve Veselici probíhá spínání veřejného 

osvětlení v požadovaných časech. 
 
 Strategický rozvojový dokument 

Na obci proběhlo vyhodnocení dotazníků mezi obyvateli a proběhla první neveřejná 

schůzka k dokumentu. Strategický rozvojový dokument má za úkol vyhodnotit 

střednědobé projekty, které chce obec realizovat a pomohou jejím rozvoji. V současné 

době se chystá vypsání veřejného zasedání, kam je široká veřejnost zvána, aby mohla 

projevit svoje představy o budoucím rozvoji obce. Strategický rozvojový dokument je 

podstatný při žádostech o dotační programy. Proto je jeho zpracování věnována pozornost 

a zastupitelstvo uvítá jakoukoliv součinnost občanů. 
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 Výsadba alejí mimo obec 

Obec by ráda vysázela nové stromy okolo obecních cest, kde to umožňují podmínky. 

Celý záměr má jak ekologickou podstatu, tak majetkovou, kdy u „polních“ cest vytyčují 

cestu v terénu. Jedná se dlouhodobější záměr a vzhledem k rozsáhlosti projektu je vhodné 

vypracovat studie, zpracovat veškeré podklady, dotační programy atd. Starosta vyzývá 

veřejnost k debatám o tom, co a kde má být vysázeno. 
 
 Meandry Rozkošského potoka „Mezi lesy“ 

Projekt, který je také dlouhodobý a zabývá se možností obnovení přirozenějšího 

vodního toku, tj. bývalého rozkošského potoka. Možnosti úpravy vodního toku od čističky 

po soutok s Metují ve Veselici. Myšlenkou je provést takové úpravy, aby bylo dosaženo 

větší možnosti zadržení vody v krajině. Projekt je fázi, kdy je záměrem seznámeno Povodí 

Labe, pro které musí tok splňovat určité parametry a musí se k danému záměru vyjádřit. 
 

 Silnice II/304 
Místostarosta Zelený informoval, že k „superkolaudaci“ hlavní silnice dala obec 

písemný materiál o závadách a problémech. Správa silnic se tím zabývá a řeší další postup 

vůči dodavateli stavby. 
 

p.Effenberk – Opakovaně nabádá starostu k řešení toho, že někteří občané odnáší ze hřbitova 

vodu v konvích k zalévání soukromých zahrad. Jde o významné ztráty objemy a tím i finanční 

náklady obce registrované na hřbitovním (obecním) vodoměru. Alespoň by se tam měl dát 

zákaz. 
 - Starosta – Pokud to tak opravdu je, zákaz nepomůže, ale je třeba pachatele odchytit přímo. 

Ale objemy vody ani peněz určitě nejsou nijak zásadní. 
 
p.Rudolf – Je třeba zamést krajnice hlavní silnice a vyčistit koše ve vpustích. 
- Místostarosta Zelený – Zajistí u SÚS  
 
- Místostarosta Zelený – informoval, že vyzve majitele vlečky k Agru a Cereje k nápravě 

špatného stavu železničního přejezdu 
 
V diskusi o nových asfaltech na Horní Malé Straně se řešilo: 

 Asfaltování je docela v pořádku, ale je naprosto pokaženo krajnicemi. Ty jsou 

zasypány příliš jemným materiálem. Při vyjetí mimo asfalt se nepořádek natáhne na 

asfalt a silnice bude prášit jako dřív. 

- Starosta – Krajnice jsou zasýpány materiálem dle projektu. Je to štěrkodrť, která se ke 
komunikacím pro tyto účely běžně používá. Jemná frakce si sedne, zamokne a vytvoří spolu 

s kameny jednolitou pevnou hmotu. 
 Retardér u domu čp 94 je na nic. Má projektant řidičák? Retardér měl být jinde a ne 

tak blízko u křižovatky. Tam ničemu nepomáhá. 
 Retardéry jsou příliš nízké, dají se přejet rychle. 

- Starosta – Velikost a poloha retardérů jsou přesně podle projektu. Tedy dle norem a 

schválení stavebními úřady, dopravní policií atd. Počítá se s tím, že pokud si to provoz 
vyžádá, budou se doplňovat další montované retardéry. 

 Krajnice jsou zasypány příliš hrubým materiálem. Kameny se vykulují do okolní 

trávy. „Kdo to tam bude sekat?“ 
- Starosta – Je to štěrkodrť, která se ke komunikacím pro tyto účely běžně používá. 

Definitivní úpravy povrchů se budou dělat na jaře a budou dodělány tak, aby to sekat šlo. 
 Zásyp krajnic je špatný. Při každém vyjetí z garáže se natahá nepořádek. Zásyp se měl 

provést z recyklátu. 
- Starosta – Zeptal se, zda tazatel má řidičák. Protože má nový asfalt až k bráně a tudíž nemá 

důvod jezdit po krajnici. 
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 Pro bezpečnost by bylo lepší značit komunikaci jako „obytná zóna“. Možná dokonce 

udělat z ní jednosměrku. 
- Starosta – Dopravní značení je v jednání. 
 
Poučení do jara 
Během zimní přestávky stavby bude vedení obce s dozorem, projektantem a dodavatelem pro 
další postup stavby řešit: 

1) Dopravní značení. Zóna „30“ nebo „obytná zóna“ 
2) Zásyp krajnic. Běžná štěrkodrť nebo asfaltový recyklát? (Cena, vlastnosti, životní 

prostředí…) 
3) Retardéry. Velikost, „přísnost“? 
4) Chráničky pro kabely. Jestli by komplikovaly stavbu. 
5) Termíny provádění a přístupnost domů. 

 
Ve Velké Jesenici dne 3. prosince 2019, skončeno ve 21:00 hod. 
 
 
Zapsal: Ing. Kamil Lukášek 
                       
 
      Ověřovatelé:             Starosta obce: 
    
Jaroslav Kmoníček Jaroslav Pavlát     Petr Jeništa 
 
 
 
Zápis vyhotoven: 12.12.2019 
 



Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2019
PŘÍJMY

paragraf/ 

položka
třída

text

Opatření 

č.10

Po opatření 

č. 10

Opatření 

č.11

Po opatření 

č. 11

Opatření 

č.12

Po opatření 

č. 12

Plnění k 

30.11.

0000/1111 1 daň z přijmů ze závislé činnosti 44 000 2 044 000 269 500 2 313 500 153 000 2 466 500 2 450 382 99%
0000/1112 1 daň z přijmů fyz. osob ze SVČ 5 000 45 000 5 000 50 000 5 000 55 000 52 076 95%
0000/1113 1 DPFO z kapital.výnosů 200 000 15 000 215 000 20 000 235 000 233 453 99%
0000/1121 1 daň z příjmů práv. osob 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 954 282 98%
0000/1122 1 daň z příjmů práv.osob - za obec 15 000 15 000 -15 000 0
0000/1211 1 daň z přidane hodnoty 380 000 4 380 000 200 000 4 580 000 253 645 4 833 645 4 822 829 100%
0000/1334 1 odvody za odnětí půdy z ZPF 10 000 10 000 10 000 104 1%
0000/1337 1 poplatek za komunální odpad 170 000 5 000 175 000 5 000 180 000 178 645 99%
0000/1341 1 poplatky ze psů 10 000 500 10 500 10 500 10 200 97%
0000/1345 1 poplatky z ubytovací kapacity 3 000 3 000 3 000 2 960 99%
0000/1361 1 správní poplatky 3 000 3 000 3 000 2 820 94%
0000/1381 1 daň z hazardních her 597 31 427 31 427 16 355 47 782 62 945 132%
0000/1511 1 daň z nemovitosti 49 403 699 403 699 403 699 403 666 522 95%
0000/4111 4 dotace na volby 29 000 29 000 29 000 29 000 100%
0000/4112 4 dotace na správu obce 159 500 159 500 159 500 146 208 92%
0000/4116 4 dotace JSDH 32 000 32 000 32 000 100%
0000/4222 4 dotace na PD odkanalizování "Pod Kostelem" 53 000 53 000 53 000 53 000 100%
0000/4222 4 dotace na PD propojení vodovodů "Pod Kostelem" 53 000 53 000 53 000 53 000 100%

mezisoučet - příjmy, daně 479 000 9 920 493 495 000 10 415 493 470 000 10 885 493 10 750 426 99%

1032/ 2 podpora ostatních produkčních činností 5 000 5 000 5 000 4 240 85%
2141/ 2 samoobsluha-nájemné nebyt prostor 36 000 36 000 36 000 33 630 93%
2310/ 2 infrastruktura-voda-(fond VAK z tranzitu a od lidí) 60 000 60 000 60 000 0%
2321/ 2 infrastruktura-kanalizace (fond VAK od lidí) 240 000 240 000 240 000 0%
3314 2 Knihovna - členské poplatky 1 000 1 000 1 000 0%
2341/ 2 vodní díla - rybník pronajem 7 326 7 326 7 326 7 326 100%
3319/ 2 příjmy kultura 5 000 5 000 5 000 4 940 99%
3412/ 2 pronájem tělocvičny 250 000 250 000 20 000 270 000 258 290 96%
3612/ 2 nájemné z bytů (čp 102 a samoobsluha) 44 400 44 400 44 400 42 029 95%
3632/ 2 přijmy z pronajmů na hřbitově 20 100 20 100 20 100 16 496 82%
3639/ 3 pronájem pozemků a prodej majetku obce 12 000 12 000 10 000 22 000 19 904 90%
3722/ 2 přijmy za kontejner na textil 3 000 3 000 3 000 1 500 50%
3769/ 2 sankční platby přijaté od jiných subjektů 35 000 35 000 35 000 35 000 100%
5512/ 2 hasiči - prodej vybavení 20 081 20 081 20 081 20 081 100%
6171/ 2 náhrady,prodej 17 000 22 000 22 000 22 000 6 040 27%
6310/ 2 úroky z účtu 4 000 5 500 5 000 10 500 10 500 8 160 78%
6330/ 4 převody z rozpočtových účtů (fond VAK z obce) 290 000 290 000 290 000 0%

mezisoučet - ostatní příjmy 21 000 1 056 407 5 000 1 061 407 30 000 1 091 407 457 636 42%

Příjmy celkem 500 000 10 976 900 500 000 11 476 900 500 000 11 976 900 11 208 062 94%



Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2019
VÝDAJE 
paragraf/ 

položka třída orj text

Opatření 

č.10

Po opatření 

č.10

Opatření 

č.11

Po opatření 

č.11

Opatření 

č.12

Po opatření 

č.12

Plnění k 

30.11..

1032/ 5 podpora ostatních produkčních činností - lesy 76 175 76 175 89 385 165 560 165 509 100%
1032/ 5 48 žádost o dotaci - traktor 24 200 24 200 100%
2141/ 5 obchod - běžná údržba, vitriny, koše, . . . 30 000 30 000 70 000 100 000 8 572 9%
2212/ 5 1 cesty, silnice - údržba ,sníh, drť, opravy, propustky 200 000 200 000 -10 000 190 000 161 658 85%
2212/ 6 2 asfaltování silnic - projekt, povolování, příprava 650 000 650 000 650 000 298 212 46%
2212/ 6 3 asfaltování 2019 26 000 000 26 000 000 26 000 000 0%
2219/ 5 cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015 43 000 43 000 43 000 0%
2219/ 6 cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015 140 000 140 000 140 000 0%
2219/ 5 chodníky - údržba 0 10 000 10 000 7 870 79%
2219/ 6 5 chodníky u silnice II/304 200 000 200 000 200 000 83 847 42%
2310/ 5 vodovod - obnova fond VAK 80 000 80 000 77 515 97%
2310/ 5 40 vodovod - rekonstrukce Klička 120 000 120 000 -80 000 40 000 0%
2310/ 6 41 vodovod - nové přípojky (2 ks) 30 000 30 000 30 000 14 703 49%
2310/ 6 31 PD vodovod "Pod Kostelem" (Dočekal… ) 75 000 75 000 75 000 71 450 95%
2310/ 6 27 PD vodovod "K Řikovu" 50 000 50 000 50 000 28 768 58%
2310/ 6 28 vodovod "K Řikovu" 0 0 0
2310/ 5 11 ruční pumpa na vrtu Veselice 30 000 30 000 30 000 29 403 98%
2310/ 6 45 vodovod - propoj mezi čp 30 a 91 (horní kontejnery) 100 000 100 000 100 000 89 095 89%
2310/ 6 46 vodovod - odbočka za humna pod kapličkou 50 000 50 000 50 000 0%
2321/ 6 42 PD kanalizace "K Řikovu" 50 000 50 000 50 000 28 768 58%
2321/ 6 38 kanalizace "K Řikovu" 0 0 0
2321/ 6 32 PD kanalizace "Pod Kostelem" (Dočekal…) 75 000 75 000 75 000 71 451 95%
2321/ 6 43 Kanalizace - drobné investice (KČOV, … ) 60 000 60 000 60 000 17 146 29%
2321/ 5 39 Dešťová kanalizace - údržba 30 000 30 000 30 000 0%
3113/ 5 Základní škola -  dotace 620 000 620 000 620 000 620 000 100%
3314/ 5 provoz knihoven 34 000 34 000 34 000 33 238 98%
3319/ 5 kultura - akce, příspěvky na ceny 31 050 31 050 31 050 26 077 84%
3322/ 5 36 hrob Háž 23 485 23 485 23 485 23 485 100%
3330/ 5 44 dar farnosti - oprava podlah ve věži kostela 55 000 55 000 55 000 55 000 100%
3391/ 5 spolupráce Polsko-udžitelnost 5 000 5 000 5 000 3 891 78%
3399/ 5 SPOZ - jubilea, 25 000 25 000 25 000 17 104 68%
3412/ 5 tělocvična - provoz 400 000 400 000 400 000 339 948 85%
3412/ 6 25 tělocvična - investice dokončení 200 000 200 000 200 000 70 460 35%
3419/ 5 7 TJ SOKOL - dotace 596 166 589 166 589 16 355 182 944 151 589 83%
3412/ 6 26 antukové kurty - dokumentace, kolaudace 30 000 30 000 30 000 0%
3429/5229 5 dotace místním spolkům 37 000 37 000 37 000 17 000 46%
3612/ 6 byty 300 000 300 000 300 000 22 982 8%
3631/ 5 veřejne osvětlení - běžný provoz 120 000 120 000 80 000 200 000 160 622 80%
3631/ 6 veřejne osvětlení - chráničky do komunikací 200 000 200 000 200 000 0%
3632/ 5 6 pohřebnictví - běžná údržba 25 607 25 607 2 000 27 607 26 839 97%
3639/ 5 8 přispěvky do DSO Metuje a ÚPA, SMO 56 800 56 800 56 800 55 867 98%
3639/ 5 9 varovný systém - obecní rozhlas 20 000 20 000 20 000 0%
3639/ 5 10 rozpočtová rezerva 499 404 729 449 500 000 1 229 449 197 060 1 426 509 0%
3639/ 5 112 dětská hřiště u MŠ a ZŠ - administrace dotace 15 000 15 000 15 000 15 000 100%
3639/ 5 12 rekonstrukce sociálek v MŠ - projekt a realizace 350 000 350 000 350 000 308 457 88%
3639/ 5 13 rekonstrukce plotu u základní školy 30 000 30 000 30 000 17 485 58%
3639/ 6 14 prodeje pozemků - geometrické pl. a popl. 40 000 40 000 40 000 24 313 61%
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%
3639/ 6 47 Garáž technických služeb 3 500 000 3 500 000 3 500 000 108 570 3%
3721/ 5 nebezpečný a objemný odpad 60 000 60 000 60 000 40 160 67%
3722/ 5 18 odpady - kompostovatelný odpad 25 000 25 000 25 000 0%
3722/ 5 19 odpady - komunál 200 000 200 000 20 000 220 000 194 008 88%
3900/ 5 dary obyvatelstvu 2 200 2 200 2 200 2 200 100%
3745/ 5 údržba veřejných prostranství 750 000 750 000 750 000 646 800 86%
5213/ 5 rezerva na krizová opatření 20 000 20 000 20 000 0%
5512/ 5 20 požární ochrana JSDH VJ 142 081 142 081 142 081 141 841 100%
5512/ 5 37 JSDH VJ - úpravy garáže pro nové auto 0 0 0
5512/ 5 21 požární ochrana Veselice 10 000 10 000 1 000 11 000 10 490 95%
6117/ 5 volby evropský parlament 29 000 29 000 29 000 18 133 63%
5512/ 6 22 požární ochrana VJ - projekt hasičárny 600 000 600 000 600 000 16 335 3%
6112/ 5 zastupitelstvo obce 1 047 800 1 047 800 1 047 800 1 034 179 99%
6171/ 5 správa obce 1 000 000 1 000 000 1 000 000 901 684 90%
6310/5163 5 služby peněžních ústavů 15 000 15 000 15 000 5 969 40%
6330/ 5 23 převody vlastním účtům - infrastr. voda - dopl.obce 140 000 140 000 140 000 0%
6330/ 5 24 převody vlastním účtům - infrastr. kanál - dopl.obce 150 000 150 000 150 000 0%
6402/ 5 Vratka dotace - volby 25 156 25 156 25 156 25 156 100%

VÝDAJE CELKEM 500 000 42 039 392 500 000 42 539 392 500 000 43 039 392 6 313 049 15%



Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2020

2019 odhad 2020 2019-odhad 2020
skutečnosti Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Materiál 328 831       394 740          65 909

1.1.  surová voda podzemní+povrchová

1.2.
 pitná voda převzatá+odpadní voda 

předaná k čištění 328 831       394 740          65 909

1.3.  chemikálie
1.4.  ostatní materiál-19%DPH

2. Energie-5%DPH 26 667        27 000            333

2.1.  elektrická energie 26 667         27 000            333

2.2.  ostatní energie (plyn,pevná a kapalná e.)

3. Mzdy 49 697         60 000            10 303 113 772      104 000          -9 772 

3.1.  přímé mzdy 40 128         45 000            4 872 87 936         80 000            -7 936 

3.2.  Ostatní osobní náklady 9 569           15 000            5 431 25 836         24 000            -1 836 

4. Ostatní přímé náklady 269 389       275 000          5 611 317 933      310 000          -7 933 

4.1.
 odpisy a prostředkyobnovy 

infrastrukturního majetku

4.2. opravy infrastrukturního majetku 116 311       115 000          -1 311 7 387           10 000            2 613

4.3. nájem majetku 88 972         95 000            6 028 258 193       235 000          -23 193 

4.4. poplatky za vypouštění odpadních vod

4.5. ostatní provozní náklady externí 53 633         45 000            -8 633 34 988         45 000            10 012

4.6. ostatní provozní náklady ve vlastní režii 10 473         20 000            9 527 17 365         20 000            2 635

5. Finanční náklady
6. Výrobní režie
7. Správní režie 33 975         35 000            1 025 33 975        35 000            1 025

8. Úplné vlastní náklady 681 892       764 740          82 848 492 347      476 000          -16 347 

A
Hodnota infrastrukturníhomajetku dle 

VÚME

B Pořizovací cena provozního h.m.
C Počet pracovníků
D Voda pitná fakturované v mil. m3 0,018609 0,018000 -609 m3

E   z toho domácnosti v mil. m3 0,018609 0,018000 -609 m3

F Voda odpadní odv. fakturovaná v mil. m3 0,019369 0,019000
G    z toho domácnosti 0,019369 0,019000 -369 m3

H Voda srážková fakturovaná v mil. m3

I Voda odpadní čištěná v mil. M3

J
Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. 

m3

K Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. M3

9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m3 36,64 42,49 25,42 25,05

Vypracoval :
Kontroloval :
Telefon : Petr Jeništa - jednatel

3.12.2019
Petr Jeništa Schválil :                                              

(ředitel, stat.orgán)602 475 931

Řádek

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné 2020

Nákladové položky

Voda pitná Voda odpadní

Petr Jeništa Datum: 3.12.2019



Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2020

2019 Skutečnost Kalkulace 2020 2019 Skutečnost Kalkulace 2020

1 2 2a 2b 5 6 7 8

10 Úplné vl.nákl.-ÚVN mil.Kč ř.8 0,681892             0,764740         0,492347             0,476000         
11 Kalkulační zisk mil.Kč 0,030473 0,002294 0,012805 0,002380
11a  - podíl z ÚVN % ř.11/ř.10 4,5% 0,3% 2,6% 0,5%

11b
 -z ř.12 na rozvoj a obnovu 
infr.maj. mil.Kč 0,088972             0,095000         0,258193             0,235000         

12 Celkem ÚVN+zisk mil.Kč ř.10+ř.11 0,712365 0,767034 0,505152 0,478380

13
Voda fakt. pitná, 
odpadní+srážková mil. m3 ř.D. F+H 0,0186 0,018 0,0194 0,019

14 Cena pro vodné, stočné Kč/m3 ř.12/ř.13 38,28 42,61 26,08 25,18

15

CENA pro vodné a 
stočné+DPH (zaokrouhl.) Kč/m3  ř.14*1,15            44,0

49,0
30,0

29,0

VODNÉ STOČNÉ

VODNÉ+STOČNÉ

78,0

Nutnost plnění fondu infrastruktury VAK:

5,28 Kč/m3 12,37 Kč/m3
95 000 Kč            235 000 Kč          

4,50 Kč/m3 8,16 Kč/m3
81 000 Kč            155 000 Kč          

z tranzitu do Č. Skal. 24 000 Kč            

Vypracoval :

Kontroloval :
Telefon : Petr Jeništa - jednatel

 OZ č. 2/4/2019 dne 3.12.2019

Petr Jeništa Datum: 3.12.2019 3.12.2019

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

Řádek

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Text Měrná jednotka Poznámka

Voda pitná Voda odpadní





Rozpočet fondu infrastruktury VAK Velká Jesenice 2020
Všechny položky jsou součástí obecního rozpočtu

Příjmy

č.účtu text

Rozpočet 

2020

2310/ Z vodného od občanů 95 000
3412/ Za vodu z obecního 81 000
2310/ Z pronájmu tranzitního vodovodu 24 000
2321/ Ze stočného od občanů 235 000
2321/ Za kanalizaci z obecního 155 000

PŘÍJMY CELKEM 590 000

Výdaje

Rekonstrukce stávajících sítí 320 000

VÝDAJE CELKEM 320 000

1.1.2020 31.12.2018

1 000 000 Zůstatek 1 270 000

Petr Jeništa
starosta obce

Schváleno usnesením 
obecního zastupitelstva 

č.4/4/2019 dne 3.12.2019





 
 

OBEC VELKÁ JESENICE 
Zastupitelstvo obce Velká Jesenice 

Obecně závazná vyhláška obce Velká Jesenice č. 1/2019 
o místních poplatcích 

 
Zastupitelstvo obce Velká Jesenice se na svém zasedání dne 3.12.2019 usnesením  
č. 6/4/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Obec Velká Jesenice touto vyhláškou stanoví tyto místní poplatky: 
a) poplatek ze psů 
b) poplatek za pobyt 
c) poplatek za užívání veřejného prostranství 
 
Správcem poplatku je obecní úřad Velká Jesenice 
 

a) POPLATEK ZE PSŮ 

Čl. 2 
Poplatník a předmět poplatku  

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je 

přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).1 
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.2 

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 
dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 

tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti 
(např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). 

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 

(3) V ohlášení poplatník uvede3  

                                                 
1 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
2 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 



a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li 
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro 
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny 

jednat v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů 

těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, 

v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, 

včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od 

poplatku.  

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje 

zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce. 

Čl. 4 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
a) za jednoho psa 100 Kč, 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč 

Čl. 5  
Splatnost poplatku  

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek 
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 

povinnost vznikla. 

Čl. 6 
Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která 

je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího 

sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící 

výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata 
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis5.  
 
 
 

                                                 
4 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
5 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 



(2) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo 

úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození 

nebo úlevu zaniká.6 
 

Odpovědnost za zaplacení poplatku7 
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý  

a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti  
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost 

tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce 

nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci 

nebo opatrovníkovi poplatníka. 

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou 

povinnost společně a nerozdílně.  

 

b) POPLATEK ZA POBYT 

Čl. 7 
Předmět, poplatník a plátce poplatku 

(3) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních 

dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je 

na základě zákona omezována osobní svoboda.8 

(4) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).9 

(5) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je 

povinen vybrat poplatek od poplatníka.10 
 

Čl. 8 
Ohlašovací povinnost 

(1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení 

činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce 

ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů. 

(2) V ohlášení plátce uvede11  

                                                 
6 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
7 § 12 zákona o místních poplatcích 
8 § 3a  zákona o místních poplatcích 
9 § 3  zákona o místních poplatcích 
10 § 3f  zákona o místních poplatcích 
11 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 



a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li 
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro 

doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny 

jednat v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů 

těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, 

v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně 

též období roku, v nichž poskytuje pobyt.  

(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce 

v tuzemsku pro doručování.12 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit 

do 15 dnů ode dne, kdy nastala.13 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje 
zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce. 

 
 

Čl. 9 
Evidenční povinnost14 

(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé 

zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje 

týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. 

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou 
a) den počátku a den konce pobytu,  
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného 

místa v zahraničí, 
c) datum narození, 
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být 

1. občanský průkaz,  
2. cestovní doklad,  
3. potvrzení o přechodném pobytu na území,  
4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,  
5. průkaz o povolení k pobytu, 
6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,  
7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,  

                                                 
12 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
13 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
14  § 3g  zákona o místních poplatcích 



8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo 
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a 

e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku. 

(3)  Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, 

srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně 

z časového hlediska. 

(4)  Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení 

posledního zápisu. 

 
Čl. 10 

Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu5 
(1)  Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt 

účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, 

pokud  

a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a 
b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 

dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku. 

(2) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků 

akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci 

alespoň údaje o 
a) dni počátku a dni konce konání této akce, 
b) názvu a druhu této akce, a 
c) jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat. 

(3)    Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve 

zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. 

O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce 

poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b). 

(4)     Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou 

pouze  
a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a  
b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši 

vybraného poplatku v členění podle  
1. dne poskytnutí pobytu, 
2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a 
3. důvodu osvobození. 



Čl. 11 
Sazba poplatku 

Sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho 
počátku. 
 

Čl. 12 
Splatnost poplatku  

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího 

měsíce čtvrtletí. 

Čl. 13 
Osvobození a úlevy 

(2) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba15 
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby 

podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu 

ZTP/P, a její průvodce, 
b) mladší 18 let, 
c) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona 

upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo 
d) vykonávající na území obce sezónní práci16 pro právnickou nebo podnikající 

fyzickou osobu nebo 
e)        pobývající na území obce 

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo 

školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc,  
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, 
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném 

veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo 
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona 

o integrovaném záchranném systému. 
(2)  Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják  

v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající   
na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti  
s plněním služebních nebo pracovních úkolů.17 

 

                                                 
15 § 3b  odst. 1 zákona o místních poplatcích 
16 § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích 
17 § 3b odst. 2  zákona o místních poplatcích 



Čl. 14 
Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 

poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.18 

(2) Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až 

na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.19 

 
Čl. 15 

Přechodné ustanovení 

Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný 

pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, 

je povinna splnit ohlašovací povinnost podle Čl. 3 této vyhlášky do 20 dnů ode dne 

nabytí její účinnosti. 
 

C) POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
 

Čl. 16 

Předmět poplatku a poplatník 

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 

prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných 

staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních 

nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 

umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství 

pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních 

děl.20 

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají 

veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).21 

Čl. 17   
Veřejná prostranství  

 Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě 

v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.  

 

  

                                                 
18 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
19 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
20 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
21 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 



Čl. 18 
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku 

nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání 

veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost 

nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na 

sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací 

povinnost nejblíže následující pracovní den. 

(2) V ohlášení poplatník uvede22 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li 
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro 

doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny 

jednat v poplatkových věcech, 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů 

těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, 

v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, 

způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností 

dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku. 

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, 

jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce 

v tuzemsku pro doručování.23 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.24 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje 

zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce. 
 

Čl. 19 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč 

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje  10 Kč 

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč 

d) za provádění výkopových prací  10 Kč 

e) za umístění stavebních zařízení  10 Kč 

                                                 
22 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
23 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
24 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 



f) za umístění reklamních zařízení  10 Kč 

g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  10 Kč 

h) za umístění zařízení cirkusů  10 Kč 

i) za umístění skládek  10 Kč 

j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa  10 Kč 

k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce  10 Kč 

l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce  10 Kč 

m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce  10 Kč 

Čl. 20 
Splatnost poplatku  

(1) Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. 

(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve 

kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, předchozí pracovní den. 

 
 

Čl. 21 

Osvobození a úlevy 

(1) Poplatek se neplatí: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP 

nebo ZTP/P, 

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na 
charitativní a veřejně prospěšné účely25.  

 

(2) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo 

úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození 

nebo úlevu zaniká.26 
 

 

Čl. 22 
Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.27 

                                                 
8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
26 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 



(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až 

na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.28 

Čl. 29 

 Přechodné a zrušovací ustanovení 
(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními 

předpisy. 

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Velká Jesenice o č. 01/2004 o místních 
poplatcích, ze dne 16.11. 2004. 

Čl. 30 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020  

 

 
………………………   ……………………………  ……………………. 
Ing. Petr Jeništa   Jaroslav Zelený, Dis.   Ing. Kamil Lukášek 
starosta obce    1. místostarosta obce            2. místostarosta 
obce 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:13.12.2019 

Sejmuto z úřední desky dne: 

                                                 
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



Příloha č.1 
 

Vymezení veřejných prostranství k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019 o místních 

poplatcích z 3.12.2019, čl.17 
 
Veřejným prostranstvím jsou následující pozemky v k.ú. Velká Jesenice: 
 
p.p.č.: 
 
17/1   120   178/65 
17/2 124/1 178/71  
17/3 124/2 178/85 
78/3 124/14 178/92 
77/1 124/15 178/98 
77/10 124/17 178/103 
77/17 139/1 1201/1 
77/21 140 1272/1 
88/1 143/5 1321/1 
89/1 143/7 1421 
113/1 175/11 1434/12 
113/5 175/12 1539 
113/19 178/1 
113/20 178/3 
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Obec Velká Jesenice  

jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb.,  
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o pohřebnictví)  
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona 

 
Řád veřejného pohřebiště obce Velká Jesenice  

  
1. Zastupitelstvo obce Velká Jesenice ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce Velká Jesenice 
dne …, pod číslem usnesení ….  

2. Řád veřejného pohřebiště obec vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu 

Královehradeckého kraje  ze dne …, vydaného pod č.j. : ….  
 

I. 
Úvodní ustanovení  

1. Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve 

veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.  
2. Provozovatelem veřejného pohřebiště je obec Velká Jesenice, IČO: 00273163 se 

sídlem: Velká Jesenice 200, 552 24 zastoupená starostou obce.  
3. Obec Velká Jesenice je zároveň správcem pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 

odst. 2 zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví. 
  

II. 
 Působnost řádu pohřebiště  

1. Vysvětlení zkratek pojmů:  
a) Řád – Řád veřejného pohřebiště.  
b) Provozovatel pohřebiště – vykonává provozování veřejného pohřebiště zejména ve smyslu 

§ 16 odst. 1 zákona o pohřebnictví.  
c) Správce pohřebiště – vykonává provozování veřejného pohřebiště ve smyslu § 18 odst. 2 

zákona o pohřebnictví.  
     2. Vymezení často používaných pojmů:  

a) Hrobka - nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na 

její stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na 
účel využití a dobu trvání.  

b) Hrobové zařízení - např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla nebo jiná ozdoba 

hrobu, které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla movitá 

věc).  
c) Rozptyl – anonymní rozptýlení zpopelněných lidských ostatků do společného hrobového 

místa (louky rozptylu) bez nároku na uzavření nájemní smlouvy.  
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1. Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště ve Velké Jesenice v k.ú. Velká 

Jesenice (dále jen ústřední pohřebiště), na parcelách číslo: p.p.č. 1/2, p.p.č. 1/3 a st.p. č. 232 
jehož součástí jsou:  

a. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů  
b. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek  
c. místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách  
d. rozptylová louka 
e. márnice (st.p.č.232) 

2. Vnější hranice tohoto pohřebiště jsou vymezeny zdí a plotem.  
3. Řád je závazný pro provozovatele – obec, správce a dále pro subjekty, zajišťující pohřební 

služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, 

objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s 

prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní 

veřejnost.  
4. Hrob, ve kterém je pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky prospěšná a 

všeobecně uznávaná, je možné rozhodnutím zastupitelstva obce prohlásit za „Čestný hrob“ na 
základě pravidel pro udělování čestného občanství, čestných poct a ceny obce Velká Jesenice. 
Hrob, který bude prohlášený „Čestným hrobem“ bude opatřen nápisem „Čestný hrob“. 
Nájemce nesmí bez souhlasu zastupitelstva obce Velká Jesenice odstranit hrobové zařízení 

hrobového místa. V případě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se nachází hrob 

prohlášený za „Čestný hrob“, neprojeví nájemci zájem nebo v případě, že hrobové zařízení 

vykazuje znaky opuštěnosti, je obec Velká Jesenice povinna učinit na své náklady opatření 

směřující k zachování pietnosti a důstojnosti hrobu.  
5. Náhrobek, vykazující vysoké uměleckořemeslné zpracování, je možné rozhodnutím 

zastupitelstva obce Velká Jesenice prohlásit za „Cenný náhrobek“. Nájemce nesmí bez 

souhlasu zastupitelstva obce Velká Jesenice odstranit hrobové zařízení hrobového místa. V 

případě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Cenný 

náhrobek“, neprojeví zájem nájemci nebo v případě, že hrobové zařízení vykazuje znaky 

opuštěnosti, je obec Velká Jesenice povinna učinit na své náklady opatření směřující 

k zachování „Cenného náhrobku“.  
III.  

Rozsah poskytovaných služeb  

1. Na pohřebištích obce Velká Jesenice jsou poskytovány zejména tyto základní služby:  
a) nájem hrobového místa  

I. pro hroby, hrobky  
II. pro uložení lidských ostatků v urnách  
III. rozptylová louka 

b) správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení a mobiliáře  
c) údržba páteřních komunikací a zpevněných ploch (v létě i v zimě)   
d) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště  
e) zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včetně biologicky nebezpečných 

odpadů  
f) spravování a udržování objektů na pohřebišti  
g) vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu  
h) údržba a úprava společných hrobů a ve sjednaném rozsahu i čestných hrobových míst  
i) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti  
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2. Na pohřebištích obce Velká Jesenice jsou poskytovány doplňkové služby na žádost nájemce 

nebo vlastníka hrobového zařízení či hrobky, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu, a to: 
a) manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště  
b) výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací  
c) pohřbívání  
d) provádění exhumací  
e) ukládání lidských ostatků  
f) údržba a úprava hrobových míst  
g) půjčování nářadí  

 
3. Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou bude provozovatel / správce 

pohřebiště postupovat nejen podle občanského zákoníku, ale také ve smyslu čl. 24 a 30 

bilaterální českoněmecké Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb. 

Řešení všech problémů spojených s péčí o opuštěné německé hroby by mělo probíhat v duchu 

smíření. Podrobnosti viz Příručka pro obce k péči o opuštěné německé a další hroby v České 

republice, Úřad vlády, Praha 2017.  
4. Na základě zákona o pohřebnictví je tímto Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů 

stanovena na ústředním pohřebišti tlecí doba v délce minimálně 10 let s možností pohřbívání 

do prohloubených hrobů hlubokých maximálně 260 cm, dno hrobu musí být minimálně 50 cm 

nad hladinou podzemní vody. 
5. Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na tomto veřejném pohřebišti pohřbeni, 

ale pouze se souhlasem správce pohřebiště. Den před přijetím lidských pozůstatků je potřeba 

předložit správci kopii Listu o prohlídce zemřelého, kterou uloží minimálně po tlecí dobu v 

příloze hřbitovní knihy.   
 

IV. 
 Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků, způsob a pravidla užívání 

zařízení  
1. Pohřebiště je místo veřejně přístupné a to celoročně, bez uzamykání.  
2. Provozovatel / správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na 

pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních 

úprav, manipulování se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci 

pohřebiště, exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. 

Provozovatel / správce zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací 

pohřebiště v zájmu zajištění bezpečnosti.  
3. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.  
4. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, 

rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebišti.  
5. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem 

provozovatele / správce a za podmínek stanovených provozovatelem / správcem.  
6. Na pohřebišti není dovolena jízda jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů. 

Chodci mají vždy přednost před vozidly. Přednost v jízdě má vozidlo, které přijíždí zprava. 

Pojízdné a zpevněné plochy na pohřebištích mohou být užívány k odstavení vozidla na 

nezbytně nutnou dobu pouze tak, aby tím nebyl omezován pohyb jiných vozidel. Na 

pohřebištích je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.  
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7. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, 

koloběžkách, skateboardech apod.  
8. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, 

řídit se Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde chovat 

hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné 

látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, nechat volně pobíhat psy, kočky a jiná 

zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou 

určeny.  
9. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studní. 

Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.  
10. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným 

způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel / správce může v odůvodněných 

případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.  
11. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a 

místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro 

ukládání odpadu z pohřebiště – mimo odpadu stavebního a nebezpečného. Odpad je nutné 

třídit dle doporučení provozovatele/správce. 
12. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.  
13. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví 

tento Řád a provozovatel / správce.  
14. Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po předchozím 

souhlasu provozovatele / správce pohřebiště. Není dovoleno umístění reklam na stromech ani 

zařízeních pohřebiště ani hrobových místech a hrobových zařízeních.  
15. Na pohřebišti rovněž není dovoleno pořádat presentační akce soukromých subjektů zaměřené 

na výkon následné služby pro nájemce či prodej jimi nabízeného zboží. Všechny 

podnikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro nájemce, mají 

oznamovací povinnost k této činnosti vůči provozovateli / správci pohřebiště.  
16. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu pohřebiště, 

jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními právními normami, 

upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Řád a to vždy s vědomím provozovatele / 

správce pohřebiště, nebo s jeho předchozím souhlasem, jeli ho dle tohoto řádu potřeba.  
 

V. 
 Povinnosti provozovatele a správce pohřebiště   

1. Provozovatel pohřebiště je povinen zejména:  
a) Všem osobám - zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle typu 

hrobového místa.   
b) Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při 

smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob 

v souladu s projevenou zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého života ke 

smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob uvedených v § 114 

odst. 1 občanského zákoníku, je-li provozovateli / správci známa.  
c) Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle § 21 zákona 

o pohřebnictví formou vázané knihy  
d) Ukládat Listy o prohlídce zemřelého do spisovny popřípadě i doklady o zpopelnění dle 

archivačního a skartačního řádu obce.  
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e) Vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebiště.  
f) Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných 

hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost 

nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst.  
g) V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, 

pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě 

na daném pohřebišti obvyklém.  
h) V případě rušení pohřebiště provozovatel postupuje dle ustanovení § 24 zákona 

o pohřebnictví a je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti 

splnit veškerou informační povinnost.  
2. Správce pohřebiště je povinen zejména:  

a) Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. (tzn. vytyčit – 
označit schématickým plánkem, číselně označit, vyčistit) tak, aby se minimalizoval 

negativní dopad na již existující hrobová místa. Pronajímat tato místa a provádět obnovu 
nájmu zájemcům za podmínek, stanovených zákonem o pohřebnictví a Řádem tak, aby 

vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobových míst stejného charakteru a rozměrů.   
b) Zabezpečovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými 

ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (uložení uren). Tuto povinnost 

může zajistit i u třetího subjektu po protokolárním předání pracoviště a nejbližšího okolí.  
c) Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů, provádět úklid 

cest a chodníků, běžnou údržbu oplocení, společných zařízení a inženýrských sítí v 

rozsahu stanoveném smlouvou, dbát na úpravu pohřebiště.  
d) Zajišťovat sběr, třídění, uskladňování a likvidaci všech odpadů z pohřebiště včetně 

odpadů biologicky nebezpečných.  
e) Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebištích včetně údržby veřejných travnatých ploch, 

opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.  
f) Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými 

lidskými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených 

zákonem o pohřebnictví a tímto Řádem.  
g) Spolupracovat při provádění evidence a vyřizování stížností včetně reklamací 

souvisejících se správou pohřebiště.  
h) Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím 

skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci v 

místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby 

nájmu.  
i) Během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů 

do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný 

provoz pohřebiště, mimo kopání hrobů nebo opravy hrobových zařízení a hrobek v 

sousedství avšak jen na dobu nezbytně nutnou.  
 

VI. 
 Užívání hrobového místa  

1. Žádný zájemce o nájem místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného hrobového 

místa, nebo na jiné, individuální umístění hrobu a hrobového zařízení v rámci hrobového 

místa.  
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2. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi 

pronajímatelem – provozovatelem pohřebiště a mezi nájemcem (dále jen smlouva o nájmu). 

Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, 
jeho rozměry, výši nájemného.   

3. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout 

pronajímateli – správci pohřebiště zejména tyto údaje:  
a) jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na pohřebišti 

uloženy, místo a datum jejího narození a úmrtí,  
b) List o prohlídce zemřelého,  
c) údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků, 

datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich 

exhumace, určení hrobového místa,  druhu rakve, vložky do rakve nebo transportního 

vaku; u lidských ostatků druh a číslo urny. 
d) záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu nebo 

hrobky, byly touto nemocí nakaženy,  
e) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narození nájemce hrobového místa, 

jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo obchodní firmu, sídlo a 

identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,  
f) datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně údajů o změně smlouvy,  
g) údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení daného hrobového místa, včetně údajů o 

vlastníku, pokud je znám, není-li vlastníkem nájemce a to nejméně v rozsahu jméno, 

příjmení, trvalý pobyt, datum narození.  
h) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a další kontakty na osoby, které budou po 

smrti nájemce na základě určené posloupnosti pokračovat v nájmu.  
4. Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu 

oznámit provozovateli / správci pohřebiště.  
5. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se 

smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba 

stanovená pro pohřebiště v čl. 3.  
6. Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu:  

pro hrob     na 10 let  
pro hrobku novou   na 10 let  

pro urnová a epitafní místa   na 10 let  

7. Provozovatel pohřebiště stanovil délku nájmu místa na pohřebišti na dobu 10 let. Osvobození 

od úhrady nájmu jakož i slevy z cen může učinit pouze provozovatel pohřebiště.  
8. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo 

zřídit na místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení 

(rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, 

tímto Řádem a pokyny provozovatele / správce pohřebiště, s následnou možností uložit v 

tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.  
9. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím 

provozovatele / správce pohřebiště novou smlouvou. Současně s převodem nájemního práva 

je dosavadní nájemce a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zařízení povinen předložit 

provozovateli / správci pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné 

osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.  
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10. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné 

kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na 

nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o pohřebnictví. 

Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen 

hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To 

platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.  
11. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového 

zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:  
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového 

místa,  
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval 

svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby travní porost 

nedosáhl květenství (vymetání trav), jakož i průběžně zajišťovat údržbu hrobového 

zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních 

nájemců a dalších osob,  
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další 

předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce 

hrobového místa, je provozovatel / správce pohřebiště oprávněn tak učinit sám.  
12. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho 

stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní 

po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele / správce, je provozovatel / správce 

pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.  
13. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je opírat o 

sousední hrobová zařízení.  
14. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se 

zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s 

vědomím provozovatele / správce.  
15. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené provozovatelem / 

správcem, tyto čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. Nájemce je 

povinen strpět na hrobovém místě vhodně umístěný odkaz na uveřejněnou informaci ve 

vývěsce týkající se upozornění nájemce na skončení doby nájmu.  
16. Pokud se hrobka nebo hrobové zařízení staly opuštěnou po účinnosti zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. od 1. ledna 2014) a jsou zároveň stavbou, bude od 1. 

ledna 2024 provozovatelem pohřebiště provedena nabídka příslušnému Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových.  
17. Pokud byla hrobka opuštěna před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. před 

1. lednem 2014), bude zaevidována do majetku obce, která je vlastníkem pozemku (viz 

ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo obce, která je 

provozovatelem pohřebiště (viz ustanovení § 996 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

Oznámení o novém vlastníkovi hrobky, která se tímto postupem stala hrobkou obecní, se 

zveřejní vhodným způsobem na veřejném pohřebišti (např.  
ve vývěsní skřínce). U opuštěného hrobového zařízení probíhá postup shodně.  

18. Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k vyklizení 

hrobu od movitých i nemovitých věcí, v souladu s § 2225 občanského zákoníku při skončení 

nájmu předá nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnů od skončení nájmu. Při odevzdání 

hrobového zařízení nebo hrobky si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků, ať 
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zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku lidské 

ostatky nejsou věcí.  
19. Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním místě. 

Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu nového 

pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li možné využít úroveň dna hrobu, uloží se 

lidské ostatky do společného hrobu téhož pohřebiště.  
20. Při nesplnění bodu 18 je hrobové zařízení umístěno na hrobovém místě po zániku nájemní 

smlouvy bez právního důvodu tedy neoprávněně. Pokud na výzvu není odstraněno, pak má 

provozovatel pohřebiště možnost obrátit se na soud nebo v rámci svépomoci hrobové zařízení 

odstranit a uskladnit a následně vyzvat vlastníka ať si zařízení odebere. Náklady na odstranění 

a uskladnění hrobového zařízení ponese vlastník hrobového zařízení. Pokud na další výzvu 

vlastník nereaguje a náklady na odstranění a skladné překročí výši odhadované ceny 

hrobového zařízení, provozovatel hrobové zařízení prodá. Výtěžek použije na úhradu nákladů.  
21. Některá hrobová zařízení nebo hrobky lze provozovateli pohřebiště darovat písemnou 

darovací smlouvou.  
VII. 

 Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení  
1. Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již 

existujících je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném 

předchozím souhlasu nájemce hrobového místa a provozovatele / správce pohřebiště za 

jím stanovených podmínek.  
2. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje provozovatel / správce 

v rozsahu:  
a. Určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální 

hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu, šířku uliček 

mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového 

zařízení, jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi 

sebou pevně kotveny.  
b. Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se 

zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy.   
c. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce 

základové spáry, která činí minimálně 80 cm.  
d. Základy památníků, náhrobků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosného 

materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či 

železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdiva.  
e. Přední a zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce s rámy sousedních 

hrobů.  
f. Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně 

odstupňováno.  
2. Při stavbě hrobky je navíc  

a. nutné posoudit okolí plánované stavby  
b. vytvořit zadání pro projektovou dokumentaci ke stavbě hrobky  
c. navrhnout materiály a hlavní konstrukční prvky včetně požadavků pro osazení hrobky 

hrobovým zařízením kamenickou firmou  
d. zhotovit jednoduchý rozpočet stavby  
e. provést uložení přebytečné zeminy  
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f. zhotovit základové pasy včetně dodržení technologických postupů a parametrů pro 

zvolený materiál stavby  
g. zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovné výztuže, zhotovit otvory pro patra, zalít 

betonem a zhotovit odvodnění  
h. ukončit stavbu (betonový věnec, popř. zhotovení vnitřního zakrytí stropnicemi 

a následná izolace proti povrchové vodě)  
i. dodržet minimální světlost otvoru pro spuštění rakve s možností opakovaného 

otevření bez nutnosti demontáže hrobového zařízení  
j. obsypat stěny hrobky, upravit okolní terén  
k. protokolárně předat stavbu včetně souhlasu provozovatele pohřebiště tuto stavbu 

užívat.  
3. Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na 

hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto 
práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynů provozovatele / 

správce pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto Řádu.  
4. V případě, že je místo na pohřebišti určeno ke zřízení hrobky, je nájemce oprávněn zřídit 

hrobku způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených souhlasem provozovatele / správce  
5. V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na 

pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování 

potřebného materiálu na místech a způsobem určeným provozovatelem / správcem pohřebiště. 

Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je 
nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo skládky 

a případně uložit do příslušného kontejneru. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na 

pohřebišti užívány k jiným účelům než ke komunikačním a nesmí být jejich průchodnost 

omezována.  
6. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného 

hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. 

Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit provozovateli / správci pohřebiště a je povinen 

uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, včetně odpadu biologicky 

nebezpečného, vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní náklad 

sám. Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit 

předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení včetně základů a stavby 

hrobky.  
7. Na hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř pouze s předchozím písemným povolením 

provozovatele / správce pohřebiště. Provozovatel / správce může nájemci přikázat odstranění 

vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce 

hrobového místa.  
8. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn odstranit hrobové zařízení z pohřebiště po 

předchozím projednání s provozovatelem / správcem a nájemcem hrobového místa.  
 

VIII. 
 Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků  

1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět 

exhumaci je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo správce pohřebiště nebo 

provozovatel pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na 

pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky (viz čl. 9).  
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2. Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení provozovatel / správce dbá na to, 

aby převzetí nezpopelněných lidských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem a 

průvodním dopisem s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu a název 

pohřebiště) a v koho zájmu se exhumace a převoz prováděl (číslo objednávky a smluvní 

strany); u urny postačí předložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje shodné s 

identifikačním štítkem. Tyto dokumenty by měly být podkladem i pro evidenci související s 

provozováním pohřebiště.  
3. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem nájemce 

hrobového místa a provozovatele / správce pohřebiště,  
4. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými 

ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu 

provozovatele / správce pohřebiště.  
5. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo 

převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového 

místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem 

provozovatele / správce pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků 

na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k 

žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost 

úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 

odst. 1 občanského zákoníku. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce 

hrobového místa písemně požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.  
6. Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelem jejich zpopelení v krematoriu je 

zakázáno. Výjimky dle individuální žádosti může podle Čl. 11 schválit pouze provozovatel 

pohřebiště.  
7. Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve 

stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví 

(hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m
2 držící vcelku. Pro výrobu rakví ukládaných do 

hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl (madla 

rakve apod.) lze použít jen omezeně.  
8. Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze 

z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u 

rubášů látky. Tkanina, ze které je oblečení zemřelého vyrobeno, by měla být nejlépe bez 

chemických příměsí.  
9. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky 

škodlivých látek.  
10. Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných 

materiálů.  
11. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:  

a. vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí bez zinkové vložky 
b. vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí se zinkovou vložkou 
c. kovové  

12. Maximální rozměry rakví v hrobkách nesmějí překročit délku 2,15 m a šíři 0,85 m.  
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IX. 

 Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby  
1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských 

pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud 

provozovatel / správce pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením 

hrobu nebo hrobky:  
a) písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení o 

otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,  
b) kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem 

pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,  
c) doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o 

oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby - práce při kopání hrobů 

na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),  
d) prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad, 

vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost,  
e) osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování školení 

hrobníků od zaměstnance provozovatele pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku 

otevírat,  
f) doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO,  
g) návrh na protokolování předání pracoviště před i po pohřební včetně fotografií příslušného 

hrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně sousedících hrobů.  
2. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být provozovatelem 

/ správcem pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými 

informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.  
3. Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby, 

provozovatel / správce pohřebiště je oprávněn kdykoli  
a) zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané 

hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele 

pohřební služby,  
b) požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební 

služby povinen práce neprodleně pozastavit.  
4. Provozovatel / správce pohřebiště může po dohodě s provozovatelem pohřební služby vybavit 

jeho zaměstnance pověřeného otevřením hrobu nebo hrobky vhodnými pracovními 

pomůckami, potřebnými nástroji a nářadím.  
5. Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést jen 

tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými lidskými 

ostatky.  
6. Provozovatel / správce pohřebiště může odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu 

závažné důvody, např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být 

přerušeny hlavní kořeny (což by vedlo k narušení stability stromu), pokud je pohřebiště a jeho 

porost v nepříznivém stavu v důsledku vichřic, dešťových srážek, nebo pokrytí povrchu 

sněhem a ledem.  
7. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve 

výši minimálně 1,2 m.  
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8. Provozovatel / správce pohřebiště zajistí při otevření hrobu a hrobky provoz na pohřebišti tak, 

aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.  
9. Náklady vzniklé provozovateli / správci pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu nebo 

hrobky hradí ten, kdo o otevření požádal. Provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu 

přiměřených nákladů za poskytnuté výše uvedené a další související služby.  
 

X. 
 Dřeviny a lavičky  

1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele / správce.  
Jedná se o dřeviny, které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by 

způsobovat škody na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků.  

2. Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce 

písemně zaváže k tomu, že bude místo užívat pouze k uložení zpopelněných lidských ostatků.  

3. Provozovatel / správce může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené 

dřeviny, k jejíž výsadbě nedal souhlas.  
4. Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu (viz zákon o ochraně 

přírody a krajiny).  
5. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele pohřebiště.  
6. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně 

bez předchozího souhlasu provozovatel / správce.  
7. Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti provozovatel / správce, nebo osoba, které k 

tomu udělí provozovatel / správce souhlas s určením rozměrů, tvaru a umístění lavičky a 

povinnosti udržovat lavičky v řádném stavu.   
8. Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště.  
9. Jednoduché práce nutné k udržování a okrašlování hrobových míst a hrobového zařízení 

provádějí nájemci nebo podnikající fyzické či právnické osoby nájemcem pověřené. 
  

XI. 
Sankce 

1. Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o 

některých přestupcích, jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba 

poruší podmínky uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.  
2. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví  

a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na 

pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění 

veřejnosti,  
b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev 

s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,  
c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo 

neoprávněně provádí exhumaci,  
3. Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu § 26 zákona o 

pohřebnictví.  
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XII. 
 Ostatní ustanovení  

1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí 

zákonem o pohřebnictví.  
2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí fikce 

doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.  
3. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí obec Velká Jesenice jako provozovatel a  správce 

pohřebiště.  
4. Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit provozovatel pohřebiště.  
5. Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu 

kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu 
válečných hrobů a pohřebišť vztahují se na péči o ně zvláštní právní předpisy.  

 
XIII. 

 Zrušující ustanovení  
Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád 

pohřebiště, schválený obcí Velká Jesenice ze dne 1.7. 2002. 
 

XIV. 
 Závěrečné ustanovení  

1. Tento řád je účinný dnem ….   
2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu ve Velké Jesenici po 

dobu 15-ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě 

obvyklém.  
 
Ve Velké Jesenici  dne: …. 
 
 …………………..………...  …………………….  ………………….. 
 Petr Jeništa   Jaroslav Zelený  Kamil Lukášek  

 starosta obce    1. místostarosta  2. místostarosta 
  
  
  
  



PŘÍKAZ K PROVEDENÍ INVENTARIZACE ZA ROK 2019 
 
Účetní jednotka:  Obec  Velká Jesenice  
Vydává:               starosta obce 
Platnost:              od 23.12.2019 do  31.1.2020 
 
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů a vyhlášky č. 

270/2010 Sb. přikazuji 
 
Provést v roce 2019 v níže uvedených termínech řádnou inventarizaci majetku a závazků. 

Současně jmenuji složení  hlavní inventarizační komise (dále HIK) a složení dílčích 

inventarizačních komisí (DIK) pro jejich provedení a vypořádání. 
 
Při inventarizaci majetku se postupuje dle Směrnice č.1/2011. UIK je povinna seznámit 

s touto směrnicí a závaznými vzorovými tiskopisy všechny členy DIK před zahájením 

inventarizace . 
 
Fyzická inventura 
a) dlouhodobého majetku 
b) drobného dlouhodobého majetku 
c) zásob 
bude provedena k 31.12.2019 
Pověřené komise jsou povinny předat inventurní soupisy s inventarizačními záznamy do     
31. 1. 2019 HIK: 
Výsledek inventarizace bude proúčtován k datu účetní závěrky k 31.12.2019. 
Inventarizační zápis bude zpracován do 31.1. 2020. 
 
Dokladová inventura 
a) pohledávky 
b) závazky 
c) dohadné účty 
d) podrozvahové účty 
e) peněžní prostředky v hotovosti,zůstatky na běžných účtech 
f) účty časového rozlišení 
bude provedena k 31.12.2019 
Dokladovou inventurou je pověřena HIK. 
Výsledek inventarizace bude proúčtován k datu účetní závěrky k 31.12.2019. 
Inventarizační zápis bude zpracován do 31.1.2020 
 
K zajištění inventarizace jmenuji hlavní inventarizační komisi: 
Hlavní inventarizační komise: 
Předseda: Jeništa Petr  
 
Členové: Fraňková Monika , Zmrzlíková Nataša, Jaroslav Zelený, Ing. Kamil Lukášek 
Druh majetku: pozemky, budovy, stavby,  dokladová inventura 
 

 
 
 
 



 
K zajištění inventarizace jmenuji tyto dílčí inventarizační komise: 
 
Obec – úřad,  knihovna a Českopolská spolupráce  
předseda : Ing. Jeništa Petr  
členové: Zelený Jaroslav,  Fraňková Monika   
TJ Sokol V.Jesenice  
předseda: Kmoníček Jaroslav ml.  
členové: Pavlát Jaroslav, Fraňková Monika 
 
SDH V.Jesenice  
Předseda: Kriegler Petr  
Členové: Fraňková Monika. ,Vondra Martin  
 
SDH Veselice  
předseda : Fraňková Monika 
členové: Ing. Kamil Lukášek, Hukel Petr 
 
Restaurace tělocvična V.Jesenice  
předseda : Jeništa Petr 
členové: Fraňková Monika, Pavlát Jaroslav 
 
Tělocvična 
předseda: Fraňková Monika. 
členové: Hukel Petr., Pavlát Jaroslav. 
 
ASPV – Sokol Velká Jesenice   
předseda: Kmoníček Jaroslav ml.  
členové: Pavlát Jaroslav, Fraňková Monika 
 
Prodejna V. Jesenice  
předseda komise: Fraňková Monika.   
členové komise: Jeništa Petr, Zelený Jaroslav 

 
Velkojesenická , s.r.o. 
předseda: Ing. Jeništa Petr. 
členové: Vondrová Alena, Fraňková Monika 
 
Zástupci 
Základní škola V.Jesenice – Fraňková Monika 
Mateřská škola V. Jesenice – Fraňková Monika 
Školní jídelna – Fraňková Monika 

 
 
Ve Velké Jesenici   03.12.2019 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Podpisové vzory členů inventurní komise 2019 
 
 
 
 

 

Lukášek Kamil Ing.   

Zelený Jaroslav   

Fraňková Monika Bc.   

Jeništa Petr Ing.   

Kmoníček Jaroslav   

Kriegler Petr   

Zmrzlíková Nataša   

Pavlát Jaroslav   

Hukel Petr   

Zelený Jaroslav   

Vondra Martin   

Vondrová Alena   
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Smlouva o poskytnutí služeb zaměstnanců svazku v oblasti dotačního 
managementu a veřejných zakázek 

 
 

Svazek obcí "ÚPA" 
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec  
IČ: 71211721 
Zastoupen: Jiřím Regnerem, předsedou  
(dále jen „svazek“) 
 

a 
 

OBEC VELKÁ JESENICE 
se sídlem: Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice 
IČ: 00273163 
Zastoupena: Petrem Jeništou, starostou 
(dále jen „obec“) 
 
 
uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto smlouvu: 
 

Čl. 1 
Předmět smlouvy 

 
(1) Svazek se zavazuje poskytovat služby v oblasti dotačního managementu a veřejných zakázek 
specifikované v článku 2 této smlouvy na základě poptávky ze strany obce. 
 
 

Čl. 2 
Způsob plnění smlouvy 

 
(1) Svazek poskytne obci kontaktní údaje fyzické osoby, která bude služby v oblasti dotačního 
managementu vykonávat, a to v rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa elektronické pošty. 
 
(2) Svazek poskytne obci kontaktní údaje fyzické osoby, která bude služby v oblasti veřejných zakázek 
vykonávat, a to v rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa elektronické pošty. 
 
(3) Osoba vykonávající služby v oblasti dotačního managementu: 

a)  poskytuje obci jednorázové či v případě potřeby i opakované konzultace typu: 

 Konzultace plánovaného záměru a jeho možnost či nemožnost financování z dotací 

 Zjištění kontaktních informací, relevantních osob, na které se obrátit 

 Prodloužení lhůt na administraci 

 Ověření informací podávaných jinými subjekty (ověření obsahu informací, posouzení 
nabídkové ceny specializovaných subjektů, posouzení kompetence specialistů, 
posouzení reálnosti žádosti o dotaci a srovnání výše nákladů vs. šance na podporu 
apod.) 

b)  provádí dílčí úkony v oblasti administrace projektů (součinnost při: zajištění publicity, vkládání 
dat do systému, přípravě závěrečného vyhodnocení akce apod.) 
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c)  komunikuje s poskytovateli dotace a zajišťuje/ověřuje konkrétní informace 

d)  konzultuje provedení konkrétních činností v dotačním managementu (v případě, kdy si obec 
administruje sama, kdy si zajišťuje administraci jiným způsobem) 

e) informuje o vyhlášených dotačních výzvách 

f)  připravuje rešerše výzev – příprava informačního materiálu o vyhlášené výzvě 

g)  zúčastní se schůzek s vedením obce či s dalšími osobami, na kterých budou řešeny záměry obce 
v dlouhodobém výhledu a posuzovány vhodné dotační tituly a zdroje financování 

h)  v případě potřeby je přítomen a podporuje při kontrolách ze strany různých subjektů (např. 
Finanční úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, Centrum regionálního rozvoje, poskytovatelé dotací 
apod.) 

i)  informuje o připravovaných dotačních programech po roce 2021 

 

(4) Osoba vykonávající služby v oblasti veřejných zakázek: 

a) připravuje dílčí vstupy pro veřejné zakázky malého rozsahu (jednotlivé dokumenty v případě, že 
obec bude administrovat sama), 

b) provádí dílčí úkony v oblasti veřejných zakázek (např. zveřejnění na profilu zadavatele apod.), 

c) poskytuje obci konzultace typu, o jaké výběrové řízení se jedná, podmínek, lhůt apod. pro 
jednotlivé typy výběrového řízení 

 
(5) Osoba vykonávající služby v oblasti dotačního managementu a osoba vykonávající služby v oblasti 
veřejných zakázek se zavazuje k mlčenlivosti o skutečnostech, s nimiž se seznamuje v souvislosti 
s plněním svých úkolů. 
 
 

Čl. 3 
Úhrada nákladů 

 
(1) Obec se zavazuje hradit svazku náklady účelně vynaložené na činnost osoby vykonávající služby 
v oblasti dotačního managementu a osoby vykonávající služby v oblasti veřejných zakázek pro obec. 
Náklady se hradí za celý kalendářní rok a jsou splatné k 30. 6. daného kalendářního roku, za který je 
služba poskytována. 
 
(2) Obec se zavazuje za poskytování služeb dle této smlouvy pro obec zaplatit svazku smluvní 
odměnu v následovné výši:  

 za každý měsíc počínaje lednem 2020: 909,50,- Kč (slovy: devět set devět korun padesát 
haléřů českých) 

 
(3) Odměna je konečná a zahrnuje veškeré náklady svazku spojené s plněním předmětu smlouvy, 
jako je např. cestovné, telefony apod. 
 
(4) Odměna bude hrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet č. 78-8881850297/0100. 
 
(5) Způsob platby za zajištění služeb osoby vykonávající služby v oblasti dotačního managementu a 
osoby vykonávající služby v oblasti veřejných zakázek je prostřednictvím přijatého usnesení výboru 
svazku. 
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Čl. 4 

Závěrečná ujednání 
 

(1) Tuto smlouvu lze vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou, která končí poslední dnem 
druhého kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
 
(2) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. 
 
(3) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž svazek obdrží 1 a 
obec 1 stejnopis. 
 
(4) Tato smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020 a je stvrzena podpisy obou smluvních stran. 
 
(5) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemné dohodě, že jejímu obsahu 
plně rozumí a na důkaz souhlasu s jejím zněním připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
 
 
V Červeném Kostelci, dne     Ve Velké Jesenici, dne 
 
za Svazek obcí "ÚPA"      za OBEC VELKÁ JESENICE 
Jiří Regner, předseda      Petr Jeništa, starosta  
 
 

.................................................     ................................................. 
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů 

uzavřené v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů mezi 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“) 
 
a 
 
OBEC VELKÁ JESENICE 
se sídlem: Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice 
IČ: 00273163 
Zastoupena: Petrem Jeništou, starostou 
(dále jen „obec“) 
 
a 
 
Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod 
se sídlem: Velká Jesenice 2, 552 24 Velká Jesenice 
IČ: 71010238 
Zastoupena: Mgr. Šárkou Rohulánovou, ředitelkou 
(dále jen „škola“) 
 
 
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy uzavřené dne 22. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) 
následovně: 
 

Čl. 3 
Úhrada nákladů 

(1) Obec se zavazuje hradit svazku náklady účelně vynaložené na činnost pověřence pro obec a školu. 
Náklady se hradí za celý kalendářní rok a jsou splatné k 30. 6. daného kalendářního roku, za který je 
služba poskytována. 
 
(2) Obec se zavazuje za poskytování služeb dle této smlouvy pro obec a školu zaplatit svazku smluvní 
odměnu v následovné výši:   

 za každý měsíc počínaje lednem 2020: 909,50,- Kč (slovy: devět set devět korun padesát 
haléřů českých) 

 

(3) Odměna je konečná a zahrnuje veškeré náklady svazku spojené s plněním předmětu smlouvy, 
jako je např. cestovné, telefony apod. 
 
(4) Odměna bude hrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet č. 78-8881850297/0100. 
 
(5) Způsob platby za zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů je prostřednictvím 
přijatého usnesení výboru svazku. 
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Závěrečná ujednání 

 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020 a je stvrzen podpisy všech smluvních stran. 
 
Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž svazek obdrží 1, obec 1 a 
škola 1 stejnopis. 
 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že dodatku č. 1 smlouvy porozuměly a že byl sepsán na základě 
jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
 
V Červeném Kostelci, dne     Ve Velké Jesenici, dne 
 
za Svazek obcí "ÚPA"      za OBEC VELKÁ JESENICE 
Jiří Regner, předseda      Petr Jeništa, starosta  
 

.................................................     ................................................. 

 
Ve Velké Jesenici, dne 
 
za Základní školu a Mateřskou školu Velká Jesenice 
Mgr. Šárka Rohulánová, ředitelka 
 

................................................. 



OBEC Velká Jesenice 
Zastupitelstvo obce 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Obecně závazná vyhláška 

č. 2/2019, 
o poplatku za komunální odpad 

Zastupitelstvo obce Velká Jesenice se na svém zasedání dne 3. 12. 2019 usnesením 

č. 7/4/2019 usneslo vydat na základě § 17a zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 

35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Obec Velká Jesenice touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální 

odpad, který vzniká na území obce. 

Čl. 2 
Správa poplatku 

1) Správu poplatku vykonává obec Velká Jesenice. 
2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem 

poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které 

vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto 

společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky1  

Čl. 3 
Sazba poplatku 

 
Sazba poplatku je stanovena na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce 

vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé 

poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na 

jednotlivé nemovitosti a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu takto: 
a) jedna popelnice 110 l nebo 120 l:  

                                                 
1 § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších  předpisů 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velk%C3%A1_Jesenice_znak.jpg
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      1. Týdenní svoz    52 svozů za rok   3110 Kč 
      2. Týdenní - zima, čtrnáctidenní léto 41 svozů za rok   2546 Kč 
      3. Čtrnáctidenní svoz  26 svozů za rok   1645 Kč 
      4. Čtrnáctidenní zima, měsíční léto   21 svozů za rok   1377 Kč 
      5. Měsíční svoz   13 svozů za rok     882 Kč 
      6. Jednorázový svoz           81 Kč 
 

b) jedna popelnice 240 l:  
      1. Týdenní svoz    52 svozů za rok   6219 Kč 
      2. Týdenní zima, čtrnáctidenní léto        41 svozů za rok   5092 Kč 
      3. Čtrnáctidenní svoz  26 svozů za rok   3289 Kč 
      4. Čtrnáctidenní zima, měsíční léto 21 svozů za rok   2453 Kč 
      5. Měsíční svoz   13 svozů za rok      1764 Kč 

 
c) jeden typizovaný plastový pytel (jednorázový svoz)         81 Kč 

 

Čl. 4 
Splatnost poplatku 

1) Poplatek je splatný do konce měsíce února příslušného kalendářního roku. 
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu stanoveném v odst. 1, je poplatek splatný do 

15. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy poplatková povinnost vznikla. 

Čl. 5 
Zrušující ustanovení 

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o poplatku za komunální odpad, ze dne 12. 12. 
2018. 

Čl. 6 
Všeobecná ustanovení 

Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy.2   

Čl. 7 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
 
 
 
 ...............................  ................................     ........................................ 
   Ing. Petr Jeništa Jaroslav Zelený Ing. Kamil Lukášek  
     starosta 1. místostarosta 2. místostarosta  
 

                                                 
2 zákon  č.  280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
 



 
 
 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 12. 2019 

Sejmuto z úřední desky dne: 

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 




