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Zápis 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice 

č. 2/2020 konaného dne 12. května 2020 od 18:00 hodin  
v tělocvičně ve Velké Jesenici 

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

Kmoníček, Jaroslav Pavlát, Marie Runštuková, Radek Schmiedt 
Omluveni: MUDr. Jiří Novák 
Veřejnost: 15 
 

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. 
Starosta upozornil, že zasedání se koná v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením 

vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 a potvrzeného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 

(označovaný jako SARS CoV-2). Pro zasedání tedy platí pravidlo, že všichni zúčastnění jsou 

povinni použít ochranné prostředky dýchacích cest, jako jsou respirátor, rouška, ústenka, 

šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a osoby mezi sebou musí mít 

rozestup alespoň 2 metry. 
Ze zákona nesmí být nikomu odepřeno účastnit se veřejného zasedání zastupitelstva. Sál 

tělocvičny, kam bylo jednání svoláno, má rozměry 12x24 metrů, což umožňuje při dodržení 
rozestupu účast až 72 osob. Další případné vhodné volné prostory jsou na balkonech a 
v přísálí tělocvičny.  Zastupitelů je 9 a běžný počet veřejnosti je 10-15 osob. Starosta má tedy 

za to, že nikomu nebyla účast na jednání znemožněna, nebo ztížena. 
 

Zapisovatel: Ing. Kamil Lukášek 
Ověřovatelé zápisu: Marie Runštuková, Radek Schmiedt 
 
Návrh programu: 

1. Kontrola úkolů 
2. Dosavadní změny, plnění rozpočtu, pokus o výhled 
3. Majetkoprávní úkony 

Vypořádání pozemků pod chodníky 
Prominutí pronájmů za restauraci a obchod 
Prodej bývalého máchadla u čp 124 
Poslední pozemek „Na Proutnici“ 

4. Vybavení jednotky hasičů – cisterna, dýchací technika (dotace ČEZ) 
5. Vybavení Velkojesenické 
6. Dotace Královéhradeckého kraje 

Prodejna 
Hasiči – řidičáky 
Asfalt na Malé Straně 

7. Garáž technických služeb – poptávka stavby 
8. Rozpočet – schválení změny 
9. Dotace spolkům 
10. Aktualizace vyhlášek – požární řád obce 
11. Zařazení obce do MAS mezi Úpou a Metují 
12. Změna územního plánu vyhláškou – pan Klička 
13. Pandemie koronaviru SARS-CoV-2 
14. Asfaltování – postup a připomínky k realizaci 

Recyklát 
Retardéry 
Vícepráce - Cesta „Klička“, cesta Proutnice 
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15. Informace 
Audit 
Čerpání fondu na přípojky 
VaK K Říkovu 
Věcná břemena cizích sítí 
Sběr odpadů 
Dětský den 

 
Hlasování o programu  
 
Hlasování: ANO: 8  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0       
 
Program zasedání č. 2/2020 byl schválen. 
 

1. Kontrola úkolů 
1) Kolaudace veřejného osvětlení u Místa her a tělocvičny – snažíme se získat pozemky od 

ÚZSVM. 
2) Kolaudace antukového hřiště – řeší se dokumentace skutečného stavu 
3) Převod budovy pošty – čeká se na další postup České pošty, s.p. 
4) Kolaudace tělocvičny – je třeba dokončit dokumentaci 
5) Zpevněná plocha pro kontejnery za samoobsluhou – probíhají práce + objednán kontejner 

na jedlé oleje a kov, je v záměru pořídit i kontejner na drobné elektro 
6) Pronájem koupaliště – záměr vyvěšen 11.5.2020 
7) Územní plán – zatím nezahájeno 
8) Tepelné čerpadlo v samoobsluze – podána žádost o dotaci 
9) Tvorba mezí v polích – informována Nahořanská a.s. 

  
2. Plnění rozpočtu 2020 a rozpočtová opatření 

Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. 2-4  
 
Usnesení č. 1/2/2020 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2-4 tak, jak je v příloze. 
 
Hlasování: ANO: 8  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0       
 
Usnesení č. 1/2/2020 bylo přijato. 

 
3.Majetkoprávní úkony 

Vypořádání pozemků pod chodníky 
Dle geometrického zaměření je nutné majetkoprávně vyřešit pozemky pod chodníky u 

čp 202. Bylo to plánováno už v projektu a jsou na to smlouvy. Bude objednán geometrický 

plán a dokončena kupní smlouva. 
 

Prominutí pronájmů za restauraci a obchod 
V souvislosti s „koronakrizí“ starosta navrhuje možnost v budoucích měsících 

prominutí nájmu za dobu trvání nouzového stavu pro provozovatele restaurace „Na hřišti“ 

a obecní prodejny.  
 

Prodej bývalého máchadla u čp. 124 
Pan Toman se nyní zajímá o odkup části obecního pozemku, na kterém se nachází 

zasypané máchadlo. V roce 2012 k tomu bylo přijato usnesení: 
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„Zrušení nádržky u č.124 bylo předloženo k diskuzi na minulém zastupitelstvu. Jako jediný 

vyslovil osobně svůj nesouhlas s jejím zrušením Ing. Míl. Starosta navrhl usnesení: 
  
Usnesení č. 9/1/2012 – Zastupitelstvo schvaluje záměr oddělení a prodeje nádržky u č.p. 124. 

Tím souhlasí s kompletním zatrubněním vodoteče a nahrazením nádržky lomovou přístupovou 

šachtou k vedení.  
 

Hlasování: ANO:     8        NE:     0       ZDRŽELO SE:     1   
    
Usnesení č. 9/1/2012 bylo přijato.“ 

 
Starosta vzhledem k současné situaci s vodou v krajině a v obci vyzval zastupitele i 
veřejnost k zamyšlení a názoru. Dokončit prodej do soukromého vlastnictví a tím 
definitivně zrušit máchadlo, nebo si prostor ponechat a uvažovat o jeho budoucím 

veřejném využití? 
 

Poslední pozemek „Na Proutnici“ - 178/113 k.ú. Velká Jesenice 
Současní vlastníci oznámili starostovi, že oni na pozemku stavět nebudou a chtějí se 

s obcí dohodnout na dalším postupu. Obec má na pozemku podmínku brzké výstavby. Na 
pozemek mají současní vlastníci projekt rodinného domu s garáží a na celou stavbu včetně 

oplocení a přípojek mají i platné stavební povolení. Po diskusi zastupitelé zatím nechtějí 

využít právo zpětného odkupu, ale doporučují vlastníkovi přímý prodej včetně 

dokumentace a stavebního povolení. Nový vlastník by pak mohl ihned zahájit stavbu. Obec 
je ochotna poskytnout přiměřený čas na zahájení stavby před vypovězením smlouvy. 

 
4. Vybavení hasičů 

Cisterna CAS 32 – Tatra 815 
Na cisterně bylo nutno udělat generálku spojky. Je to hotovo, faktura ještě není vystavena, 

ale objednáno bylo za 52 tisíc. 
Dýchací technika 
Byla podána žádost o dotaci od Nadace ČEZ. Obec (hasiči) získala dotaci 100.000,- Kč. 

Obec uváděla celkové náklady na pořízení nových dýchacích přístrojů 195.000,- Kč. Povedlo 
se soutěží snížit náklady na pořízení na 175.000,- Kč. Za tyto peníze budou pořízeny 4ks 

nových kompletních dýchacích přístrojů včetně lahví a 4 ks kyslíkových lahví navíc jako 

záloha. 
Starosta navrhnul i levnější varianty, při kterých by se o souhlas se změnou dotačního 

rozpočtu musela žádat i nadace. 
a) náhradní lahve neobjednávat žádné a zaplatit tak celkem 155 tisíc 
b) náhradní lahve objednat jen dvě a zaplatit tak celkem 165 tisíc 
 
Zastupitelé se shodli, že se nakoupí kompletní vybavení 4 kompletů a k nim 4 lahví za 

celkem cca 175 tisíc. Tedy nadace ČEZ zaplatí 100 tisíc a obec ze svého 75 tisíc. 
 
 
5. Vybavení Velkojesenické s.r.o. 

Starosta informoval o konci životnosti „sekačky“ trávy. Je potřeba pořídit novou. Po 
průzkumu trhu se zastupitelstvo přiklání k pořízení sekačky v odpovídající kvalitě 
s očekávanou podobnou životností. Vzhledem k dobrým zkušenostem s odpracovaným 16-ti 
letům práce současného stroje pro obec. Celkové náklady na pořízení se pohybují přibližně 

okolo částky 450.000,- Kč bez DPH. Nákup provede Velkojesenická. 
 

6. Dotace KHK 
Obec žádala Královehradecký kraj o dotace na následující projekty: 

 Provoz prodejny v obci 
 Hasiči – řidičáky (2ks) 
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 Asfaltování na Malé Straně 
 
Dotace by v nějaké výši měly být schváleny zastupitelstvem kraje. V současnosti se čeká, 
až to Kraj oficiálně oznámí a zašle návrh dotačních smluv. 

 
7. Garáž technických služeb 

11.5.2020 byla vypsána veřejná zakázka na stavbu. Aktivně prozatím projevily zájem o 

realizaci čtyři firmy. Poptávka je vyvěšena na internetových stánkách obce a úřední desce. 

Starosta nabídl zastupitelům a občanům možnost účastnit se v komisi otevírání obálek a 

hodnocení nabídek dne 25.5.2020 od 13:00. Jelikož se nikdo z přítomných nepřihlásil bude 
komisi jmenovat starosta podle časových možností nejspíš ve složení starosta a 

místostarostové. 
 
8. Rozpočet - schválení změny 

Starosta rozebral odhad dalšího vývoje obecních příjmů s ohledem na ekonomiku a 
epidemii. Shrnul, že pokud klesnou daňové příjmy z loňských 13 milionů na 10, tak to obec 

určitě zvládne. Rozpočet byl navrhován opatrně. Pokud by ale příjmy klesaly pod 9 milionů, 

už by to znamenalo citelný zásah. Nikoli však do letošních výdajů, ale spíše do dlouhodobého 

plánování. Ujistil přítomné, že tyto úvahy rozhodně není potřeba dělat dříve než na podzim, 

kdy už by mohly být i jasnější dopady současné situace. 
 
Starosta poté předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 5, které vyplynulo z jednání 

zastupitelstva. 
 

Usnesení č. 2/2/2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 tak, jak je v příloze. 
 
Hlasování: ANO: 8  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0       
 
Usnesení č. 2/2/2020 bylo přijato. 

 
9. Dotace spolkům 

Starosta předložil a okomentoval podané žádosti spolků. Sdělil, že dotace pro dva jezdecké 
oddíly, které o dotaci žádali na minulém zasedání zastupitelstva, zatím v návrhu usnesení 

nejsou. Důvodem je zatím malý význam činnosti spolků pro občany obce. Jejich činnost ale 

bude více sledována a případně jim v budoucnu dotace přiznána být může. S tímto názorem 

souhlasili jak ostatní zastupitelé, tak přítomná veřejnost. 
Spolky požádali o dotace: 

TJ Sokol Velká Jesenice z.s.   105.000,- Kč + příspěvky z hazardních her  
SDH Velká Jesenice     10.000,- Kč  
Zahrádkáři       15.000,- Kč  
Tomáš Slabý – Šipkaři      2.000,- Kč 
Myslivecký spolek Velká Jesenice    15.000,- Kč 
 
Usnesení č. 3/2/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotací tak, jak jsou v příloze, a to takto pro: 
 
TJ Sokol Velká Jesenice z.s. 105.000,- Kč + příspěvky z hazardních her 
SDH Velká Jesenice     10.000,- Kč 
Zahrádkáři       15.000,- Kč 
Tomáš Slabý – Šipkaři      2.000,- Kč 
Myslivecký spolek Velká Jesenice    15.000,- Kč  
 
Hlasování: ANO:     8   NE:     0   ZDRŽELO SE:     0 
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Usnesení č. 3/2/2020 bylo přijato 
 

10. Aktualizace vyhlášek – požární řád obce 
V současnosti platí požární řád obce, který je již zastaralý. Místostarosta Lukášek 

s velitelem hasičů panem Kholem připravují nový požární řád obce. 
 

11. Zařazení obce do MAS mezi Úpou a Metují 
Území obce je zařazeno v Místní akční skupině mezi Úpou a Metují již mnoho let. MAS 

umožňuje obci, spolkům, podnikatelům atd. žádat o vypsané dotace MAS mezi Úpou a 

Metují. 
 

Usnesení č. 4/2/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce do území 

působnosti MAS Mezi Úpou a Metují na období 2021 – 2027 
 
Hlasování: ANO: 8  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0       
 
Usnesení č. 4/2/2020 bylo přijato. 
 

12. Změna územního plánu vyhláškou – pan Klička 
Pan Petr Klička požádal o změnu územního plánu z důvodu stavby rybníků. Záměr pana 

Kličky byl, zda by nešlo provést změnu územního plánu vyhláškou. Po konzultaci se 
starostou se bude nadále pokračovat „standardní“ změnou územního plánu. 
 

13. Pandemie SARS-CoV-2 
Starosta konstatoval, že v obci proběhla pandemie koronaviru bez větších problémů. 

Obecní úřad pracuje v omezeném režimu, vzhledem k tomu, že obě zaměstnankyně jsou doma 

na ošetřování člena domácnosti. Obec pro občany nabízela ke koupi roušky, preventivně po 
konzultaci s paní ředitelkou uzavřela mateřskou školu. 

Obec děkuje všem občanům za dodržování nařízených opatření proti šíření koronaviru. 
Děkujeme SDH Velká Jesenice za nabídku pomoci se zvládnutím nastalé situace. Děkujeme 

prodejně, že zajistila provoz a umožnila nákup základního zboží v době krize.  
 

14. Asfaltování – postup a připomínky k realizaci 
Starosta shrnul postup dalších prací. 
Konstatoval, že na žádost občanů a po konzultaci s odborníky dojde ke dvěma změnám: 
a) krajnice budou z recyklované živice na místo štěrkodrti 
b) u domu čp. 43 bude retardér přísnější, tedy se strmějšími nájezdy 
Pokud to umožní kapacity, bude realizována i cesta „Na Proutnici“ 

 
15. Informace a diskuse 

Starosta 
Audit – proběhl dálkově a bez chyb 
Fond infrastruktury VaK je čerpán na obnovu přípojek pod asfaltováním 
VaK k Říkovu – od realizace vodovodu bylo zatím upuštěno 
Věcná břemena cizích sítí v obecních pozemcích – obec bude požadovat menší omezení 

svých budoucích práv na svých pozemcích 
Sběr nebezpečných, objemných a elektroodpadů odpadů bude 16.5.2020 
Dětský den bude 6.6.2020 na hřišti 

Effenberk – jaké je využití pro vrchní materiál sebraný z cest a nyní uskladněný „Pod 

Městcem“ 
Starosta – Bude použit na opravy polních cest. 

Krčil – je doba sucha – co obnovit rybníček u Nového Dvora 
Starosta – Je to majetek pražské společnosti, která nejeví zájem o žádné operace 

s pozemky. Komunikace s nimi je velmi těžkopádná i v podstatnějších věcech. 

Nedá se čekat sebemenší zájem ani o revitalizaci rybníka, ani o případný prodej. 
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Valešová – U kapličky je nepořádek. Chtělo by to koš. 
Starosta – Přiznává, že už ho dlouho slibuje a dosud neobjednal – napraví. Nabídl také 

možnost nákupu a usazení hezkého koše na tříděný odpad přímo před 

samoobsluhu za cca 10 tisíc. Diskutujícími to bylo zamítnuto jako marná 

investice. Kdo třídit chce, využije kontejnery za samoobsluhou, kdo nechce, 

stejně by odpad neodhazoval správně. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Velké Jesenici dne 12. května, skončeno ve 19:30 hod. 
 
Zapsal: Ing. Kamil Lukášek                       
 
         Ověřovatelé:                            Starosta obce: 
    
Marie Runštuková        Radek Schmiedt       Ing. Petr Jeništa 
 
 
 
Zápis vyhotoven: 20.05.2020 



Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2020
PŘÍJMY

paragraf/ 

položka
třída

text

Schválený 

rozpočet

Opatření 

č.1

Opatření 

č.2

Opatření 

č.3

Opatření 

č.4

Po opatření 

č.4

plnění k 

30.4.

Opatření 

č.5

Po opatření 

č.5

0000/1111 1 daň z přijmů ze závislé činnosti 2 000 000 2 000 000 897 037 2 000 000
0000/1112 1 daň z přijmů fyz. osob ze SVČ 50 000 50 000 18 290 50 000
0000/1113 1 DPFO z kapital.výnosů 250 000 250 000 75 840 250 000
0000/1121 1 daň z příjmů práv. osob 2 000 000 2 000 000 562 926 2 000 000
0000/1122 1 daň z příjmů práv.osob - za obec 10 000 84 430 94 430 94 430 94 430
0000/1211 1 daň z přidane hodnoty 4 500 000 4 500 000 1 656 861 4 500 000
0000/1334 1 odvody za odnětí půdy z ZPF 1 000 1 000 104 1 000
0000/1337 1 poplatek za komunální odpad 180 000 180 000 138 521 180 000
0000/1341 1 poplatky ze psů 10 000 10 000 9 500 10 000
0000/1345 1 poplatky z ubytovací kapacity 3 000 3 000 2 210 3 000
0000/1361 1 správní poplatky 3 000 3 000 830 3 000
0000/1384 1 daň z hazardních her 60 000 60 000 19 533 60 000
0000/1511 1 daň z nemovitých věcí 650 000 650 000 54 119 650 000
0000/4112 4 dotace na správu obce 165 900 165 900 55 300 165 900
0000/4116 4 dotace - výsadba lesa 120 000 120 000 120 000 120 000
0000/4122 4 dotace - oplocenky 45 990 45 990 45 990 45 990

mezisoučet - příjmy, daně 9 882 900 0 0 84 430 165 990 10 133 320 3 751 491 0 10 133 320

1032/ 2 podpora ostatních produkčních činností 5 000 5 000 3 155 5 000
2141/ 2 samoobsluha-nájemné nebyt prostor 37 000 47 226 84 226 59 524 84 226
2310/ 2 infrastruktura-voda-(fond VAK z tranzitu a od lidí) 119 000 23 000 142 000 142 000
2321/ 2 infrastruktura-kanalizace (fond VAK od lidí) 235 000 15 000 250 000 250 000
3314 2 Knihovna - členské poplatky 1 000 1 150 2 150 2 150 2 150
2341/ 2 vodní díla - rybník pronajem 7 500 31 7 531 7 531 7 531
3319/ 2 příjmy kultura 5 000 5 000 1 316 5 000
3412/ 2 pronájem tělocvičny 250 000 250 000 57 990 250 000
3612/ 2 nájemné z bytů (čp 102 a samoobsluha) 46 000 46 000 15 693 46 000
3632/ 2 přijmy z pronajmů na hřbitově 5 000 5 000 3 848 5 000
3639/ 2 pronájem pozemků 10 000 2 000 12 000 11 245 12 000
3639/ 3 prodej majetku obce 0 0 0
3722/ 2 přijmy za kontejner na textil 1 500 1 500 1 500 1 500

6171 2 úřad - služby 20 000 20 000 20 000
6310/ 2 úroky z účtu 20 000 20 000 9 120 20 000
6330/ 4 převody z rozpočtových účtů (fond VAK z obce) 236 000 -38 000 198 000 198 000

mezisoučet - ostatní příjmy 998 000 1 150 31 2 000 47 226 1 048 407 173 072 0 1 048 407

Příjmy celkem 10 880 900 1 150 31 86 430 213 216 11 181 727 3 924 563 0 11 181 727

11 181 727 11 181 727
10 880 900 11 181 727 11 181 727

Součty podle tříd: Třída 1: Daňové příjmy 9 717 000 9 801 430 9 801 430

Třída 2: Nedaňové příjmy 762 000 850 407 850 407

Třída 3: Kapitálové příjmy 0 0 0

Třída 4: Přijaté dotace 401 900 529 890 529 890

bilance: -33 273 967 -33 273 967 -31 770 500
SCHODEK SCHODEK SCHODEK



Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2020
VÝDAJE 
paragraf/ 

položka třída orj text

Schválený 

rozpočet Opatření č.1 Opatření č.2 Opatření č.3 Opatření č.4

Po opatření 

č.4

plnění k 

30.4. Opatření č.5

Po opatření 

č.5

1032/ 5 1032 podpora ostatních produkčních činností - lesy 100 000 100 000 32 588 100 000

1032/ 6 48 traktor na lesní práce s příslušenstvím 1 000 000 1 000 000 -1 000 000 0

2141/ 5 2141 samoobsluha - běžná údržba 30 000 30 000 20 000 80 000 63 228 80 000
2141/ 6 2141 samoobsluha - výměna zdroje vytápění 800 000 800 000 800 000

2212/ 5 1 cesty, silnice - údržba ,sníh, drť, opravy, propustky 200 000 200 000 61 331 200 000

2212/ 6 2 asfaltování silnic - DSPS,projekt dalších etap a kolauace 400 000 400 000 69 997 400 000

2212/ 6 3 asfaltování 2019 26 000 000 26 000 000 3 323 535 26 000 000
2219/ 5 4 cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015 43 000 43 000 43 000

2219/ 6 4 cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015 140 000 140 000 140 000
2219/ 6 5 chodník u silnice II/304-dokončení,dokumentace,kolaudace 200 000 200 000 30 373 200 000

2310/ 5 40 vodovod - rekonstrukce Klička 120 000 120 000 60 500 120 000

2310/ 5 11 vodovod - obnova pod komunikacemi 200 000 200 000 74 894 200 000
2310/ 6 41 vodovod - nové přípojky (2 ks) 40 000 40 000 40 000

2310/ 6 31 PD vodovod "Pod Kostelem" (Dočekal… ) 50 000 50 000 1 000 50 000
2310/ 6 27 PD vodovod "K Řikovu" 50 000 50 000 50 000

2310/ 6 34 vodovod "K Řikovu" 750 000 750 000 -750 000 0

2310/ 6 35 vodovod "Za Humny" - pod kapličkou 150 000 50 000 200 000 183 932 200 000
2310/ 6 36 Vodovod "K Panence Marii" (k Veselici) 50 000 50 000 50 000

2321/ 6 28 PD kanalizace "K Řikovu" 50 000 50 000 50 000
2321/ 6 32 PD kanalizace "Pod Kostelem" (Dočekal…) 50 000 50 000 50 000

2321/ 6 38 kanalizace "K Řikovu" 750 000 750 000 750 000

2321/ 6 43 Kanalizace - drobné investice (KČOV, … ) 40 000 40 000 5 203 40 000
2321/ 5 39 Dešťová kanalizace - údržba 30 000 30 000 30 000

3113/ 5 3113 Základní škola -  dotace 650 000 650 000 650 000 650 000
3113/ 5 13 rekonstrukce plotu u základní školy 60 000 60 000 53 543 60 000

3314/ 5 3314 provoz knihoven 40 000 40 000 17 986 40 000

3319/ 5 3319 kultura - akce, příspěvky na ceny 30 000 30 000 30 000
3322/5171 5 3322 památky - restaurátorské záměry 40 000 40 000 25 000 40 000
3319/ 5 3319 památky - restaurátorské záměry 40 000 -40 000 0 0

3391/ 5 3391 spolupráce Polsko-udžitelnost 0 0 0

3399/ 5 3399 SPOZ - jubilea, 30 000 30 000 4 226 30 000

3412/ 5 3412 tělocvična - provoz 350 000 350 000 114 840 350 000
3412/ 6 25 tělocvična - investice dokončení 100 000 100 000 100 000

3419/ 5 7 TJ SOKOL - dotace 115 000 115 000 9 533 124 533
3419/ 6 26 antukové kurty - dokumentace, kolaudace 30 000 30 000 30 000

3429/5229 5 3429 dotace místním spolkům 32 000 32 000 10 000 42 000

3612/ 6 3612 byty 300 000 300 000 2 728 300 000
3631/ 5 3631 veřejne osvětlení - běžný provoz 150 000 150 000 115 098 150 000

3631/ 6 6 veřejne osvětlení - chráničky do komunikací 200 000 200 000 200 000
3632/ 5 3632 pohřebnictví - běžná údržba 25 000 15 000 40 000 14 490 40 000

3639/ 5 8 přispěvky do DSO Metuje a ÚPA, SMO 60 000 60 000 48 336 60 000

3639/ 5 9 varovný systém - obecní rozhlas 10 000 10 000 1 682 10 000
3639/ 5 10 rozpočtová rezerva 500 000 -38 850 38 031 -38 000 128 216 589 397 589 397

3113/ 5 33 ZŠ - přestavba kabinetu na třídu 100 000 100 000 60 161 100 000
3639/ 5 13 rekonstrukce plotu u základní školy 20 000 -20 000 0 0 0

8534 6 14 prodeje pozemků - geometrické pl. a popl. 40 000 40 000 8 534 40 000

3639/ 6 15 nákup poz.pod cesty Volovka, Vinice, Humna, Sálovská 300 000 300 000 300 000
3639/ 6 16 nákup budovy pošty a pozemků kolem 2 500 000 2 500 000 2 500 000

3639/ 6 47 Garáž technických služeb 3 500 000 3 500 000 36 880 3 500 000
3721/ 5 3721 odpady - nebezpečný 50 000 50 000 50 000

3722/ 5 18 odpady - kompostovatelný odpad 25 000 25 000 25 000

3722/ 5 19 odpady - komunál 175 000 175 000 47 834 175 000
3745/ 5 3745 údržba veřejných prostranství 750 000 750 000 148 963 750 000

5213/ 5 5213 zákonná rezerva na případná krizová opatření 20 000 20 000 4 839 20 000
5512/ 5 20 požární ochrana JSDH VJ 110 000 110 000 22 213 227 000 337 000

5512/ 5 21 požární ochrana Veselice 10 000 10 000 7 998 10 000

5512/ 6 22 požární ochrana VJ - nová hasičárna - žádost o dotaci 10 000 0 10 000 0 0 10 000
6112/ 5 6112 zastupitelstvo obce 1 100 000 1 100 000 375 110 1 100 000

6171/ 5 6171 správa obce 1 000 000 1 000 000 270 683 1 000 000
6310/5163 5 6310 služby peněžních ústavů 10 000 10 000 2 585 10 000

6330/ 5 23 převody vlastním účtům - infrastr. voda - dopl.obce 81 000 -23 000 58 000 58 000

6330/ 5 24 převody vlastním účtům - infrastr. kanál - dopl.obce 155 000 -15 000 140 000 140 000
6330/ 5 6330 úroky úvěru 283 000 283 000 283 000

6399/ 5 6399 Dań PO obec 94 430 94 430 94 430 94 430
6402/5364 5 6402 vratky dotací na volby (evropský parlament 2019) 10 867 10 867 10 867 10 867

VÝDAJE CELKEM 44 154 867 1 150 31 86 430 213 216 44 455 694 6 045 607 -1 503 467 42 952 227

44 154 867 44 455 694 42 952 227
Součty podle tříd: 44 154 867 44 455 694 42 952 227
Třída 5: Běžné výdaje 6 654 867 6 905 694 7 152 227

Třída 6: Kapitálové výdaje 37 500 000 37 550 000 35 800 000

porovnání s plněním minulých let lze nalézt na: https://monitor.statnipokladna.cz/2019/

7.1.2020 25.2.2020 31.3.2020 30.4.2020 12.5.2020
učiněno učiněno učiněno učiněno

Vyvěšeno: starostou starostou starostou starostou

Schváleno 

usnesením Schváleno usnesením OZ č 

2/2/2020 dne 12.5.2020



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ- 172/2020) 

 
 

I – Účastníci smlouvy 
 
Obec Velká Jesenice, se sídlem Velká Jesenice čp. 200, 552 24 Velká Jesenice 
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou 
IČO: 00273163 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu 2583330309/0800 
dále jen  obec 

a 
 

TJ Sokol Velká Jesenice, z.s. se sídlem Velká Jesenice 168, 552 24 Velká Jesenice 
   
Zastoupená – předsedou Jaroslavem Kmoníčkem 
IČO:   48652814  
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č.ú. 272612107/0300 
dále jen  p ř í j e m c e  
 
uzavírají podle § 10a zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a  § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace 
 

II – Poskytnutí dotace 
 
1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na činnost, pro rok 2020 na základě řádně podané 

žádosti ze dne 11.5.2020 
2. Výše dotace je stanovena následovně: 

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

daň z hazardních her. 
3. Obec dotaci příjemci vyplatí jako následné proplacení výdajů, které již příjemce vynaložil. 

Proplacení je možné v jedné, nebo i více splátkách. Nejvýše však v pěti. 
 
4. Obec se zavazuje dotaci vyplatit příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 

dvaceti dnů od předání dokladů k čerpání uvedených v bodě II. 4. této smlouvy. 
 

III – Povinnosti příjemce a postihy 
 
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 
 
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou 

uvedl příjemce ve své žádosti. 
 
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu 

související s akcí dle čl. I. 
 
3. Úhrady provádět pouze na základě faktur a pokladních dokladů. 
 



4. Podklady k čerpání dotace předložit nejpozději 10. 12. 2020. Podklady musí obsahovat 

rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo 

doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů.  Dále fotokopie 

dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti 
kopie výdajových pokladních dokladů. 
  
5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než 

sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet 
obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.  
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zástupcům obce provádět kontrolu dodržování 

podmínek čerpání a užití dotace.  
 
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 
z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 

skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 

zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního 

hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, 

který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této 

skutečnosti poskytovatele předem informovat. 

 
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti 

brán zřetel.  
 

 
IV – Počet vyhotovení 

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a 

jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
 

V – schválení v obecním zastupitelstvu a platnost 
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. 3/2/2020 dne 12.5.2020. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 3/2/2020 dne 
12.5.2020. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 
roce 2020. 
 
 

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



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ-174/2020) 

 
 

I – Účastníci smlouvy 
 
Obec Velká Jesenice, se sídlem Velká Jesenice čp. 200, 552 24 Velká Jesenice 
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou 
IČO: 00273163 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu 2583330309/0800 
dále jen  obec 

a 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ, se sídlem Velká Jesenice , 552 24 Velká Jesenice 
Zastoupen – starostou-Radimem Janouškem 
IČO:   486 23 253  
Bankovní spojení:  
dále jen p ř í j e m c e  
 
uzavírají podle § 10a zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a  § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace 
 

II – Poskytnutí dotace 
 
1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na činnost, pro rok 2020 ve výši 10 000,- Kč, 
slovy: desettisíc korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 11. 5. 2020. 
 
2. Obec dotaci příjemci vyplatí jako následné proplacení výdajů, které již příjemce vynaložil. 

Proplacení je možné v jedné, nebo i více splátkách. Nejvýše však v pěti. 
 
3. Obec se zavazuje dotaci vyplatit příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 

dvaceti dnů od předání dokladů k čerpání uvedených v bodě II. 4. této smlouvy. 
 

III – Povinnosti příjemce a postihy 
 
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 
 
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou 

uvedl příjemce ve své žádosti. 
 
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu 
související s akcí dle čl. I. 
 
3. Úhrady provádět pouze na základě faktur a pokladních dokladů. 
 
4. Podklady k čerpání dotace předložit nejpozději 10.12.2020. Podklady musí obsahovat 

rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo 

doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů.  Dále fotokopie 



dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti 
kopie výdajových pokladních dokladů. 
  
5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než 

sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet 
obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.  
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zástupcům obce provádět kontrolu dodržování 

podmínek čerpání a užití dotace.  
 
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 
z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 

skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 

zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního 

hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, 

který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této 

skutečnosti poskytovatele předem informovat. 

 
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti 

brán zřetel.  
 

 
IV – Počet vyhotovení 

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a 

jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
 

V – schválení v obecním zastupitelstvu a platnost 
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. 3/2/2020 dne 12.5.2020. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 3/2/2020 dne 
12.5.2020. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 
roce 2020. 
 
 
 

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



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(VJ-173/2020) 

 
 

I – Účastníci smlouvy 
 
Obec Velká Jesenice, se sídlem Velká Jesenice čp. 200, 552 24 Velká Jesenice 
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou 
IČO: 00273163 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu 2583330309/0800 
dále jen  obec 

a 
 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, se sídlem Velká Jesenice 135, 
 552 24 Velká Jesenice    
Zastoupená – předsedkyní Blankou Hromádkovou 
IČO:   62731564  
dále jen p ř í j e m c e  
 
uzavírají podle § 10a zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a  § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace 
 

II – Poskytnutí dotace 
 
1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na činnost, pro rok 2020 ve výši 15000,- Kč, 
slovy: patnácttisíc korun českých , a to na základě řádně podané žádosti ze dne 13.1. 2020 
2. Obec dotaci příjemci vyplatí jako následné proplacení výdajů, které již příjemce vynaložil. 

Proplacení je možné v jedné, nebo i více splátkách. Nejvýše však v pěti. 
 
3. Obec se zavazuje dotaci vyplatit příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 

dvaceti dnů od předání dokladů k čerpání uvedených v bodě II. 4. této smlouvy. 
 

III – Povinnosti příjemce a postihy 
 
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 
 
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou 

uvedl příjemce ve své žádosti. 
 
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu 
související s akcí dle čl. I. 
 
3. Úhrady provádět pouze na základě faktur a pokladních dokladů. 
 
4. Podklady k čerpání dotace předložit nejpozději 10.12.2020. Podklady musí obsahovat 

rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo 

doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů.  Dále fotokopie 

dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti 
kopie výdajových pokladních dokladů. 



  
5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než 

sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet 

obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.  
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zástupcům obce provádět kontrolu dodržování 

podmínek čerpání a užití dotace.  
 
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 

z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 

skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 

zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního 

hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, 

který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této 

skutečnosti poskytovatele předem informovat. 
 
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti 

brán zřetel.  
 

 
IV – Počet vyhotovení 

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a 

jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
 

V – schválení v obecním zastupitelstvu a platnost 
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce 3/2/2020 dne 12.5.2020.  
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 3/2/2020 dne 
12.5.2020. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2020. 
 
 
 

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



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ-175/2020) 

 
I – Účastníci smlouvy 

 
Obec Velká Jesenice, se sídlem Velká Jesenice čp. 200, 552 24 Velká Jesenice 
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou 
IČO: 00273163 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu 2583330309/0800 
dále jen  obec 

a 
 

Tomáš Slabý, Velká Jesenice 212, 552 24 VELKÁ JESENICE 
r.č. 880402/3547 
dále jen p ř í j e m c e  
 
uzavírají podle § 10a zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a  § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace 
 

II – Poskytnutí dotace 
 
1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na činnost, pro rok 2020 ve výši 2 000,- Kč, 
slovy:  dva tisíce korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 11.5.2020. 
 
2. Obec dotaci příjemci vyplatí jako následné proplacení výdajů, které již příjemce vynaložil. 
 
3. Obec se zavazuje dotaci vyplatit příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 

dvaceti dnů od předání dokladů k čerpání uvedených v bodě II. 4. této smlouvy. 
 

III – Povinnosti příjemce a postihy 
 
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 
 
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou 

uvedl příjemce ve své žádosti. 
 
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu 

související s akcí dle čl. I. 
 
3. Úhrady provádět pouze na základě faktur a pokladních dokladů. 
 
4. Podklady k čerpání dotace předložit nejpozději 10.12.2020. Podklady musí obsahovat 

rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo 

doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů.  Dále fotokopie 

dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti 
potvrzení o zaplacení. 
  
5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než 



sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet 

obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.  
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zástupcům obce provádět kontrolu dodržování 

podmínek čerpání a užití dotace.  
 
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 

z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 

skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 

zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního 

hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, 

který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této 

skutečnosti poskytovatele předem informovat. 
 
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti 

brán zřetel.  
 

 
IV – Počet vyhotovení 

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a 

jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
 

V – schválení v obecním zastupitelstvu a platnost 
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. 3/2/2020 dne 12.5.2020. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 3/2/2020 dne 
12.5.2020. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2020. 
 
 
 

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



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ-169/2020) 

 
 

I – Účastníci smlouvy 
 
Obec Velká Jesenice, se sídlem Velká Jesenice čp. 200, 552 24 Velká Jesenice 
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou 
IČO: 00273163 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu 2583330309/0800 
dále jen  obec 

a 
 

Myslivecký spolek, se sídlem Velká Jesenice 256, 552 24 Velká Jesenice   
Zastoupená – předsedou Petrem Ivachou 
IČO:   48651508  
dále jen p ř í j e m c e  
 
uzavírají podle § 10a zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a  § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace 
 

II – Poskytnutí dotace 
 
1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na činnost, pro rok 2020 ve výši 15.000 Kč, 
slovy: patnácttisíc korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 11.5.2020. 
 
2. Obec dotaci příjemci vyplatí jako následné proplacení výdajů, které již příjemce vynaložil. 

Proplacení je možné v jedné, nebo i více splátkách. Nejvýše však v pěti. 
 
3. Obec se zavazuje dotaci vyplatit příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 

dvaceti dnů od předání dokladů k čerpání uvedených v bodě II. 4. této smlouvy. 
 

III – Povinnosti příjemce a postihy 
 
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 
 
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou 

uvedl příjemce ve své žádosti. 
 
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu 

související s akcí dle čl. I. 
 
3. Úhrady provádět pouze na základě faktur a pokladních dokladů. 
 
4. Podklady k čerpání dotace předložit nejpozději 10.12.2020. Podklady musí obsahovat 

rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo 

doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů.  Dále fotokopie 

dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti 
kopie výdajových pokladních dokladů. 



  
5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než 

sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet 

obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.  
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zástupcům obce provádět kontrolu dodržování 

podmínek čerpání a užití dotace.  
 
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 

z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 

skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 

zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního 

hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, 

který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této 

skutečnosti poskytovatele předem informovat. 
 
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti 

brán zřetel.  
 

 
IV – Počet vyhotovení 

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a 

jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
 

V – schválení v obecním zastupitelstvu a platnost 
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. 3/2/2020 dne 12.5.2020. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 3/2/2020 dne 
12.5.2020. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2020. 
 
 
 

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




