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Zápis 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice 

č. 3/2020 konaného dne 30. června 2020 od 17:00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici 

 
Přítomni: Jana Cohornová, Petr Jeništa, Jaroslav Kmoníček, Ing. Kamil Lukášek, MUDr. Jiří 

Novák, Jaroslav Pavlát, Marie Runštuková, Radek Schmiedt, Jaroslav Zelený 
Omluveni: - 
Veřejnost: 8 
 

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 Kmoníček 
 
Návrh programu: 

1. Kontrola úkolů 
2. Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2019 
3. Majetkoprávní úkony 

Chodník nad čp 202 
Nájem restaurace 
Nájem samoobsluhy 
Pronájem „Koupaliště“ 
Pozemek „Na Proutnici“  
Pozemek bývalého máchadla u č.p. 124 

4. Dotace Královéhradeckého kraje 
Samoobsluha 
Hasiči – řidičáky 
Asfalt na Malé Straně 

5. Dar církvi na opravu hrobů 
6. Dotace spolkům 

Zahrádkáři 
Koně Nový Dvůr 

7. Plnění a změny rozpočtu 
8. Garáž technických služeb – zahájení stavby 
9. Aktualizace vyhlášek – požární řád obce 
10. Asfaltování – postup a připomínky k realizaci 
11. Informace 

 
Hlasování o programu  
 
Hlasování: ANO: 9  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0       
 
Program zasedání č. 3/2020 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 



Stránka 2 z 6 
 

5) Územní plán – zahájeno 
6) Tepelné čerpadlo v samoobsluze – podána žádost o dotaci – rozhodnutí by mělo na 

přelomu července/srpna 
  

2. Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2019 
Návrh závěrečného účtu obce byl vyvěšen na úřední desce od 4.6.2020 do 30.6.2020. 

Starosta zopakoval nejdůležitější shrnutí a konstatoval, že audit proběhl bez zjištěných 

pochybění. 
 Příjmy byly ve výši 13,2 milionů Kč a byly téměř výhradně z běžných 

pravidelných zdrojů. Účelové dotace byly pouze v řádech desetitisíců a neměly 

tak zásadní dopad na příjmy celkové. Na začátku roku byly příjmy plánovány na 

10 milionů Kč. 
 Výdaje dosáhly 6,8 milionů Kč. V roce 2019 nebyly uhrazeny žádné větší 

investiční výdaje. (První etapa asfaltování byla uhrazena až v roce 2020.) Ve 

výdajích 2019 je ale veškerý běžný chod obce a běžné opravy a údržby majetku. 

Původně byly výdaje plánovány na 22,1 milionů Kč, ale velké investice byly 

přesunuty do roku 2020. 
 Výsledkem hospodaření byl přebytek 6,4 milionů Kč.  
 Ke 31.12.2019 měla obec  

 na účtech a v pokladně celkem 20 474 556,- Kč  
 závazky 3 864 034,- Kč ( faktura asfaltování ) 
 pohledávky 77 111,- Kč ( nájmy, poplatky ) 
 neměla žádný dluh – úvěrová smlouva na asfaltování byla podepsána, ale 

úvěr zatím čerpán nebyl. 
 

Usnesení č. 1/3/2020 
 
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích 

přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2019 a vyjadřuje souhlas 

s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Zastupitelstvo tímto schvaluje závěrečný účet obce. 

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

uhrazen ze zůstatku minulých let 
 účetní závěrku Velkojesenické s.r.o. s tím, že zisk z hospodaření byl částečně 

použit na uhrazení ztráty z minulých let a zbytek je ponechán na nákup a obnovu 

techniky 
 účetní závěrku obce s tím, že přebytek hospodaření bude ponechán do dalších let 

 
Hlasování: ANO: 9  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0       
 
Usnesení č. 1/3/2020 bylo přijato. 

 
 

3. Majetkoprávní úkony 
 

3.1. Chodník nad čp 202 
Starosta shrnul, že už před stavbou chodníků byly uzavřeny smlouvy o smlouvách 

budoucích s majiteli. Nyní, po výstavbě, došlo ke geodetickému zaměření a části 

soukromých pozemků zastavěné chodníkem si obec kupuje do svého vlastnictví. Díl 

pozemku 154 se bude vykupovat později z důvodu zatížení hypotékou. 
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Nyní se tedy jedná pouze o odkup části pozemku označené jako 160/8 o rozloze 
35m2 

oddělené z pozemku 160/2. Dle předchozí smlouvy o smlouvě budoucí se 

pozemek vykupuje za 50 Kč za m2, tedy celkem za 1750,- Kč.  
 

Usnesení č. 2/3/2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku 160/8 v k.ú. Velká Jesenice za 1 750,- Kč 

s tím, že obec uhradí také poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
 
Hlasování: ANO: 9  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0       
 
Usnesení č. 2/3/2020 bylo přijato. 

 

3.2. Nájem restaurace 
Starosta navrhl, že obec odpustí nájemci restaurace 50% nájmu za dobu vyhlášení 

nouzového stavu na území ČR v důsledky pandemie SARS-CoV-2. Nájemce po 

dobu těchto tři měsíců nemohl v provozovně vykonávat svoji činnost. Obec dále 

pomůže nájemci s žádostí o dotační programy pro minimalizaci finančních ztrát. 
 
Zastupitel Pavlát oznámil, že je ve střetu zájmů a zdržuje se hlasování, neboť 

nájemkyní je jeho dcera Lucie Pavlátová.. 
 

Usnesení č. 3/3/2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení nájmu o 50% za dobu tří měsíců karanténních 

opatření v důsledky pandemie SARS-CoV-2 pro nájemce restaurace „Na hřišti“ a 
pověřuje starostu uzavřením dodatku smlouvy v tomto smyslu. 
 
Hlasování: ANO: 8  NE: 0   ZDRŽELO SE: 1       

 
Usnesení č. 3/3/2020 bylo přijato. 

 
3.3. Nájem samoobsluhy 

Starosta navrhl, že obec odpustí nájemci samoobsluhy nájemné za dobu čtyř 

měsíců vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na území ČR v důsledky pandemie 

SARS-CoV-2. Starosta tím chce nájemci vynahradit ztížený provoz samoobsluhy 
během nouzového stavu. Obec tím vyjadřuje poděkování za jednoduchou možnost 

nákupu základních potřeb pro všechny (i seniory) přímo v obci.  
 

Usnesení č. 4/3/2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje odpuštění nájmu za dobu čtyř měsíců pro nájemce 

samoobsluhy a pověřuje starostu uzavřením dodatku smlouvy v tomto smyslu. 
 
Hlasování: ANO: 9  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0       

 
Usnesení č. 4/3/2020 bylo přijato. 

 
3.4. Pronájem „Koupaliště“ 

Byl vypsán záměr pronájmu bývalého „Koupaliště“. Přihlásili se tři zájemci. 

Všichni tři zájemci souhlasí se stanovenými podmínkami pronájmu. Vzhledem 
k předloženým nabídkám, které obsahovali podobné využití, bylo ze strany starosty a 

místostarostů doporučeno dvěma zájemcům, aby koupaliště provozovali společně. 

Výsledkem jednání jsou tedy dva zájemci. Současný nájemce pan Miroslav Vaněk a 
nově vznikající spolek. 
 
Zastupitelka Cohornová oznámila, že je ve střetu zájmů a zdržuje se hlasování, 

protože jedním z uchazečů je její manžel. 
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Usnesení č. 5/3/2020 
Zastupitelstvo obce navrhuje, že na příštím zasedání pronajme bývalé „koupaliště“ nově 

vznikajícímu spolku. 
 
Hlasování: ANO: 5  NE: 1   ZDRŽELO SE: 3       

 
Usnesení č. 5/3/2020 bylo přijato. 

 
3.5. Pozemek „Na Proutnici“ 

Stávající majitelé nebudou stavět na pozemku 178/113 „Na Proutnici“. Obec si 

chce zachovat záruku, že se na pozemku bude v budoucnu stavět. Obec připravila 

smlouvu o předkupním právu, ve které se praví, že pokud majitel nezačne stavět do 

30.9.2022, obec má předkupní právo na odkup pozemku za 170 000,- Kč. Starosta 
vyzval přítomné k připomínkám. Zastupitelstvo se shodlo, že celkový obsah smlouvy 

schvaluje, ale že jak zavazující datum, tak odkupní cenu lze lehce měnit tak, aby 

nebyly překážkou prodeje. 
 

3.6. Pozemek bývalého máchadla u čp 124 
Pan Toman přednesl řeč ohledně minulých příslibů obecního zastupitelstva, 

provedených úprav a představy budoucí podoby pozemku bývalého máchadla u 

č.p.124 (p.p.č. 1421). Po diskuzi bylo konstatováno, že obec nechce ze svého 

vlastnictví prodávat pozemek, pod kterým má inženýrskou síť. V minulosti má obec 

špatné zkušenosti s prodanými pozemky, kde vedou obecní inženýrské sítě. Dále si 

chce obec ponechat pozemek pro případnou obnovu vodní plochy. 
 

Usnesení č. 6/3/2020 
Zastupitelstvo obce navrhuje, že pozemek bývalého máchadla u č.p.124 (p.p.č. 1421) si 
ponechá ve vlastnictví a neumožní jeho prodej. Pozemek se nachází v dlouhodobém 

pronájmu, který obec dále akceptuje. 
 
Hlasování: ANO: 8  NE: 0   ZDRŽELO SE: 1       

 
Usnesení č. 6/3/2020 bylo přijato. 

 
4. Dotace Královéhradeckého kraje 

Získané dotace z Královehradeckého kraje 
 Samoobsluha: provoz – 50 000,- Kč 
 Hasiči: řidičské oprávnění skupiny C pro 2 uchazeče – 20 000,- Kč 
 Rozvoj venkova – asfaltování na Malé Straně – 900 000,- Kč   

 
5. Dar církvi na opravu hrobů 

Místostarosta Zelený oznámil, že renovace hrobů dvou bývalých významných farářů 

obce je již hotova. Bylo domluveno s Římskokatolickou farností Česká Skalice, že se obec 

bude finančně podílet na renovaci hrobů, pokud ji církev zajistí. 
 

Usnesení č. 7/3/2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje dar Římskokatolické farnosti Česká Skalice za opravu 

hrobů bývalých farářů na místním hřbitově ve Velké Jesenici ve výši 5 000,- Kč.  
 
Hlasování: ANO: 9  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0       

 
Usnesení č. 7/3/2020 bylo přijato. 

 
 



Stránka 5 z 6 
 

6. Dotace spolkům 
Při minulém zastupitelstvo došlo k chybě. Bylo oznámeno, že zahrádkáři žádali o dotaci 

na provoz pro rok 2020 ve výši 15.000, ale jejich žádost byla na 20.000,- Kč. 
 

Usnesení č. 8/3/2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu výše dotace pro spolek zahrádkářů z 15 000,- Kč na 

20 000,- Kč.  
 
Hlasování: ANO: 9  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0       

 
Usnesení č. 8/3/2020 bylo přijato. 

 
Činnost osob okolo koňů z Nového Dvora byla zastupitelstvem zpozorována. Zúčastnili 

se dětského dne a do kroužku chodí děti z Velké Jesenice. Obec na podzim zhodnotí znovu 

možnost přidělení dotace.  
 
7. Plnění a změny rozpočtu 
 

Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. 6 a předložil zastupitelstvu ke 

schválení opatření č.7 do, kterého jsou zapracovány i výsledky dnešního jednání. 
 
Usnesení č. 9/3/2020 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 a schvaluje rozpočtové 

opatření č. 7 tak, jak jsou v příloze. 
 
Hlasování: ANO: 9  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0       
 
Usnesení č. 9/3/2020 bylo přijato. 
 

8. Garáž technických služeb – zahájení stavby 
 

Proběhla předávka staveniště. Stavba je zahájena. 
 
9. Aktualizace vyhlášek – požární řád obce 

 
Probíhají dokončovací práce na vyhlášce po kontrole na HZS HK. Je potřeba doplnit 

označení odběrných míst požární vody, … 
 
10. Asfaltování – postup a připomínky k realizaci 
 

Asfaltování probíhá dle plánu prací. Doběhne asfaltování, provedou se terénní úpravy, 

připravuje se rekultivace místa složení odtěžené zeminy. Rozpočet odpovídá předpokladu. 

Vytěžený materiál u čističky by obec ráda použila na dohotovení opravy cesty nad 

Kejdanovými stráněmi k sádkám a dále na opravu cesty z Nového Dvora ke kapličce. 
 

 11. Informace 
 Meandy „Mezi lesy“ – jednáno na povodí Labe a s panem Bartoněm. Dále probíhá 

příprava možné realizace. 
 Pumpa ve Veselice – místostarosta Lukášek zařídil renovaci ruční pumpy na 

obecním vrtu u zvoničky 
 Oprava památek – místostarosta Zelený zjistil informace o dotaci. Restaurátor je 

připraven zahájit práce dle schváleného seznamu. 
 Možnosti dotace na sportovní kabiny – Zastupitel a předseda TJ SOKOL Jaroslav 

Kmoníček vznesl dotaz, zda by se obec podílela spoluúčastí na případné renovaci 

sportovního areálu a jeho zázemí z dotačních prostředků. Starosta odpověděl, že již 
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v minulosti tyto přísliby obec Sokolu dala a že v řádu několika statisíců je ochotna 

podpořit renovaci svého majetku pronajatého Sokolu. V diskusi se vzpomnělo, že 

kabiny a většina ostatního zázemí je přibližně 40 let stará, ještě s původním 

vybavením. 
  

 
 
Ve Velké Jesenici dne 30. června, skončeno ve 18:00 hod. 
 
Zapsal: Ing. Kamil Lukášek                       
 
         Ověřovatelé:                            Starosta obce: 
    
 
 
Jana Cohornová        Jaroslav Kmoníček        Petr Jeništa 
 
 
 
Zápis vyhotoven: 08.07.2020 




























