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Zápis 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice 

č. 1/2021 konaného dne 17.března 2021 od 18:00 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 Dis.

Omluveni: 0 
Veřejnost: 2 osobně, 12 pomocí aplikace online 
 

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: MUDr. Jiří Novák, Marie Runštuková 
Návrh programu: 

1. Kontrola úkolů 
2. Konečné plnění rozpočtu 2020 a rozpočtová opatření 
3. Plnění rozpočtu 2021 a rozpočtová opatření 
4. Projekt nové hasičárny – cena stavby, další postup  
5. Vytápění v samoobsluze – veřejná zakázka 
6. Majetkoprávní úkony 

6.1.Vedení kabelu po cestě u Rozkoše 
6.2.Pronájem samoobsluhy 
6.3.Odkup „uličky“ za čp 198 
6.4.Pozemek asfaltky před čp 137 a věcné břemeno 
6.5.Nákup dílku pozemku před čp 101 
6.6.Nákup pozemku části cesty u čp 2 ve Veselici 
6.7.Prodej – oprava hranic u čp 85 
6.8.Pronájem dílku pozemku pro výdejní box Zásilkovny 

7. Dar Knihovně Jaroměř na provoz naší knihovny 
8. Pošta Partner 
9. Financování inženýrských sítí ke stavebním pozemkům 
10. Změna územního plánu – poptávka projektanta  
11. Další informace 
12. Diskuze 

 
Hlasování o programu  
Hlasování: ANO:   NE: 0   ZDRŽELO SE: 0       
 
Program zasedání č. 1/2021 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 – bude dále v jednání 
4) Kolaudace tělocvičny – je třeba dokončit dokumentaci 
5) Územní plán – bude dále v jednání 
6) Tepelné čerpadlo v samoobsluze – bude dále v jednání 
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2. Plnění rozpočtu 2020 a rozpočtová opatření 

Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření č.14 a představil konečné plnění 

rozpočtu. 
 

3. Plnění rozpočtu 2021 a rozpočtová opatření 
Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření č.1. Podle dosavadního plnění 

příjmů za dva měsíce by celoroční příjmy mohly být nad plánovanými, ale rozhodně ne o 

velikou částku. Zastupitelstvo tedy nebude zatím plánovat jiné výdaje, než které byly doposud 

schváleny. 
 

4. Projekt hasičárny 
Na výstavbu nové hasičárny jsou pro obec schválené dotace 4 (GŘ IZS) + 3,5 (KH kraj) = 

7,5 milionu Kč. Přebíráme první etapu projektové dokumentace. Součástí dokumentace jsou i 

rozpočty. Starosta představil předběžné rozpočty z dokumentace pro různé varianty provedení 

zamýšleného objektu. Podle nich bude výstavba stát zhruba 15 milionů korun. 
Starosta seznámil zastupitele s postojem projektanta budovy, který doporučuje dokončit 

kompletní dokumentaci v plném rozsahu. 
Starosta vyzval přítomné k diskusi, zda pokračovat v projektování a následné výstavbě, 

nebo projekt zastavit. Jako možnost financování výstavby uvedl úvěr na 7,5 milionů. Který by 

následně obec splatila během tří let. V letošním roce by měl být dokončen projekt a dále do 

něj zapracovány připomínky ministerstva. Výstavba by pak proběhla v roce 2022 s tím, že 

dokončení je možné až v roce 2023. 
Po debatě zastupitelů i veřejnosti nastala shoda, že obec bude dále pokračovat v záměru 

výstavby nové hasičské zbrojnice a prováděcí dokumentace bude dokončena v plném rozsahu 

vycházejícím ze studie. 
 

Usnesení č. 1/1/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje další projektování celého záměru 

nové hasičárny v rozsahu dle studie. 
 
Hlasování: ANO: 9  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0     
Usnesení č. 1/1/2021 bylo přijato. 
 
 

5. Vytápění v samoobsluze 
Proběhlo výběrové řízení na výměnu současné tepelné soustavy za tepelné čerpadlo. 

Celkově bylo osloveno pět firem. Předpokládané náklady byly očekávány přibližně 800 tisíc 

Kč. Nabídku podaly dvě firmy. Ve výběrovém řízení zvítězil pan Petr Plaček. Dotace na tento 

záměr činí 60% ceny. 
 

Usnesení č. 2/1/2021 – Zastupitelstvo schvaluje zadání zakázky dle poptávky a 
výběrového řízení vybranému uchazeči Petru Plačkovi. 
 
Hlasování: ANO: 9  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0     
Usnesení č. 2/1/2021 bylo přijato. 
 
 

6. Majetkoprávní úkony 
 
 
6.1. Vedení kabelu u Rozkoše 

Po pozemku 1467 (konec Sálovské cesty u Rozkoše) má vést vedení elektrické přípojky. 

Obec uložení kabelu do svého pozemku umožní, ale požaduje, aby ve smlouvě bylo zajištěno 

co nejmenší omezení pro případné budoucí uložení obecních sítí. 
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6.2. Pronájem samoobsluhy 
Starosta informoval, že dosavadní nájemkyně Phuong Hang Dam nemá kapacity na další 

vedení obchodu. Dočasně situaci vyřešila podnájmem dalšímu partnerovi. Starosta jí tento 

podnájem schválil. Dále paní Phuong navrhuje ukončení stávajícího nájmu dohodou ke konci 

března a pronájem samoobsluhy panu Do Van Than, který ve stávajícím podnájmuobchod 
provozuje. 

Záměr pronájmu byl vyvěšen 10.3. – 26.3. 2021. Na dnešním zasedání se rozhodnout 

nemůže, protože záměr nevisí po celou zákonnou lhůtu. 
Starosta konstatoval, že podle paragrafů 84, 85, 102 a 102a zákona o obcích může o 

pronájmu rozhodnout on sám. Pokud si tedy zastupitelé usnesením nevyhradí rozhodnutí pro 

sebe, rozhodne o novém pronájmu po uplynutí lhůty pro vyvěšení starosta. 
Požádal ale zastupitelstvo a všechny přítomné o vyjádření názoru, zda současný 

podnájemník zajišťuje provoz obchodu ke spokojenosti občanů, nebo zda je potřeba vyhledat 

jiného nájemce. V diskusi se všichni shodli, že provoz obchodu je bezproblémový a 
pronajmutí za stejných podmínek panu Do Van Than bude provozně nejjednodušší a pro obec 

nejvýhodnější. 
 
Usnesení č. 3/1/2020 – Zastupitelstvo obce souhlasí, aby starosta pronajmul 
samoobsluhu stávajícímu provozovateli Do Van Than za stejných podmínek jako jsou 
doposud. 
 
Hlasování: ANO: 9  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0    
Usnesení č. 3/1/2020 bylo přijato. 
 
 

6.3. Odkup „uličky“ za č.p. 198 
Záměr odkupu části pozemku 230/1, 1422/15, 245 v k.ú. Velká Jesenice. Jedná se o 

pozemky, které jsou pro obec strategické do budoucnosti (socha, příkop a „ulička“ k pozemku 
obce). Obec má záměr koupit celkově 750 m2 za 20,- Kč/m

2 = 15.000,- Kč a zaplatí vklad do 
katastru nemovitostí. 
 
Usnesení č. 4/1/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku 230/1 dle GP 
534-22/2021 o výměře 750 m

2 za cenu 15.000,- Kč (20,- Kč/m
2). Poplatek za vklad do 

katastru nemovitostí zaplatí obec. 
 
Hlasování: ANO: 9  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0    
Usnesení č. 4/1/2021 bylo přijato. 
 
 

6.4. Pozemek asfaltové komunikace před č.p. 137 a věcné břemeno 
Dle smlouvy o smlouvě budoucí (asfaltování) daruje SBD obci pozemek nové asfaltové 

komunikace před bytovým domem. S přijetím daru upravíme věcné břemeno vázající se na 

darovaný pozemek. 
 
Usnesení č. 5/1/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje: 

a) přijetí daru pozemku 7/19 o výměře 147 m
2 dle GP č. 536-22/2021 v k.ú. Velká 

Jesenice od SBD Náchod 
b) úpravu rozsahu stávajícího věcného břemene na celý nový pozemek 7/20 
 
Vklad do katastru nemovitostí zaplatí obec. 

 
Hlasování: ANO: 9  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0     
Usnesení č. 5/1/2021 bylo přijato. 
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6.5. Nákup části pozemku před č.p. 101 
Záměr odkupu části pozemku dle smlouvy o smlouvě budoucí (asfaltování). Jedná se díl 

pozemku, na kterém byla zhotovena komunikace. 
 
Usnesení č. 6/1/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup části pozemku označené jako 

díl „a“ o výměře 3 m2 oddělené z pozemku st. 80 dle GP 536-22/2021 za cenu 50,- Kč/m
2 

tedy celkem za 150,- Kč. Vklad do katastru nemovitostí zaplatí obec. 
 
Hlasování: ANO: 9  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0 
Usnesení č. 6/1/2021 bylo přijato. 
 
 

6.6. Nákup pozemku části cesty u č.p. 2 ve Veselici 
Záměr odkupu části pozemku, na které je vyježděna současná komunikace k bývalé 

bažantnici ve Veselici. Jedná se o dlouhodobý záměr k nápravě rozdílu pozemkového a 

fyzického provedení komunikace. 
 
Usnesení č. 7/1/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku 76/2 o výměře 124 

m2 dle GP 86-2042/2020 za cenu 50,- Kč/m
2 tedy celkem za 6.200,- Kč. Vklad do katastru 

nemovitostí zaplatí obec. 
 
Hlasování: ANO: 9  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0     
Usnesení č. 7/1/2021 bylo přijato. 
 
 

6.7. Prodej – oprava hranice u č.p. 85 
Záměr prodeje části pozemků 113/1 a 113/5 z důvodu nesouladu mezi fyzickým 

provedením oplocení pozemku a katastrem nemovitostí. 
Záměr byl vyvěšen od 12.1. – 28.1. 2021. 

 
Usnesení č. 8/1/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej: 

a) dílu pozemku „a“ o výměře 12 m
2 odděleného z pozemku 113/1 

b) dílu pozemku „b“ o výměře 23 m
2 odděleného z pozemku 113/5 

vše odděleno GP 529-2041/2020 v k.ú. Velká Jesenice. Prodej je schválen Martinu 
Valešovi za cenu 50,- Kč/m

2, tedy celkem 35 m2 za 1.750,- Kč. Kupující obci uhradí 

vypracování geometrického plánu a vklad do katastru nemovitostí. 
 
Hlasování: ANO: 9  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0 
Usnesení č. 8/1/2021 bylo přijato. 
 
 

6.8. Pronájem Zásilkovně 
Záměr pronájmu byl vyvěšen od 17.2. – 5.3. 2021. 
Jedná se o pronájem prostoru o velikosti 1 m

2 pro umístění samoobslužného a energeticky 

soběstačného automatu na výdej i příjem zásilek provozovatele Zásilkovna s.r.o. 
Bylo vytipováno umístění u stěny obecní samoobsluhy. 
Starosta informoval, že věc lze řešit dvěma způsoby. Jedním je běžný pronájem části 

pozemku, při kterém lze stanovit cenu, tedy i případný pronájem zdarma. Druhým je režim 

„užívání veřejného prostranství umístěním zařízení sloužícího pro poskytování prodej“, za 
který má obec vyhláškou stanovený místní poplatek. Ten by činil 3650 korun ročně. 

Zásilkovna požaduje umístění bezplatné. 
 
Zastupitelstvo o možnostech diskutovalo a došlo k rozhodnutí, že pronájem umožní 

zdarma s tím, že jde o přiblížení potřebné služby občanům. Pokud by se v budoucnu objevili 
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další zájemci, nebo byl jiný důvod pro zpoplatnění služby, lze smlouvu upravit dohodou, nebo 

ji vypovědět s šestiměsíční lhůtou. 
 
Usnesení č. 9/1/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části obecního pozemku 
17/2 v k.ú. Velká Jesenice o výměře 1m2 pro umístění výdejného automatu firmě 

Zásilkovna s.r.o. zdarma na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
  
Hlasování: ANO: 9  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0   
 Usnesení č. 9/1/2021 bylo přijato. 
 

 
7. Dar Knihovně Jaroměř 

Obec financuje chod knihovny dohodou o provedení práce s knihovnicí a darem na provoz, 

který každoročně daruje Knihovně Jaroměr. Dar je navržen ve stejné výši 13.940,- Kč jako 

předešlý rok. 
  
Usnesení č. 10/1/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s knihovnou 
Jaroměř o poskytnutí daru ve výši 13.940,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací 

smlouvy. 
 
Hlasování: ANO: 9  NE: 0   ZDRŽELO SE: 0     
Usnesení č. 10/1/2021 bylo přijato. 
 

8. Pošta Partner 
Službu Pošta Partner v jednání odmítl prozatím provozovat nájemce obecní samoobsluhy. 

Další z možností je, aby Poštu Partner provozovala obec na obecním úřadě – zde je 
nevyhovující dostupnost pro starší a invalidní spoluobčany. Nadále tedy budeme vyžadovat 

změnu smlouvy pro prodej současné budovy pošty, čímž by bylo možné přesunout obecní 

úřad a provozovat danou službu tam. 
 

9. Financování inženýrských sítí ke stavebním pozemkům 
Financování inženýrských sítí ke stavebním pozemkům je obsáhlá a složitá záležitost. 

Obec prozatím zaujímá stanovisko, že zafinancováni inženýrských sítí a komunikace 
k budoucím stavebním parcelám je možné za předpokladu, že náklady se obci alespoň 

přibližně vrátí po prodeji vzniklých stavebních pozemků. 
Možnost řešení tohoto problému jsou tři: 
a) Soukromý majitel prodá nezasíťované pozemky obci, ta vybuduje infrastrukturu a pak 

zhodnocené stavební pozemky sama rozprodá 
b) Obec vybuduje infrastrukturu k soukromým pozemkům a finance od majitelů vybere 

prostřednictvím místního poplatku, pro který schválí vyhlášku o „místním poplatku za 
zvýšení hodnoty pozemku“. 

c) Infrastrukturu ke svým pozemkům vybudují vlastníci a následně předají nebo prodají 

obci za předem dohodnutých podmínek 
  

10. Změna územního plánu – poptávka projektanta 
Je schváleno zadání nového územního plánu. Nyní se bude poptávat projektant.  

 
 

11. Další informace 
 Proběhly poruchy vodovodu: Na Čeperce je už opraveno, ale je nutné vodovod 

přeložit ze soukromých pozemků do chodníku. Přípojka pro čp 127 rozmrzla a byla 

zastavena. Vyhledání problému a jeho oprava proběhne ve spolupráci s majiteli domu. 
Zatím není dořešeno, ale únik je zastaven. 

 Výročí Jendy Hofmana – zastupitelé položí pamětní kytici 18.3.2021 v 17:00 k jeho 
soše u hřbitova. 
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 Zpravodaj – momentálně není příliš témat do zpravodaje. O výtisku prvního letošního 
vydání se bude jednat s ostatními členy Spolku obcí Metuje  

 Parkování na návsi před hřbitovem – čeká se na dostavení dopravního policisty, který 

navrhne možné opatření, proti nevhodnému parkování 
 Respirátory – na obci jsou stále k dispozici respirátory KN95 
 Testy na COVID-19 – obec zatím využívá klasické možnosti testování, jsou 

objednány pro zaměstnance úřadu samo testy 
 Platební terminál – na úřad pořídíme platební terminál, aby občané mohli poplatky, 

vodu i obědy platit kartou 
 Meteostanice – obec koupila novou meteostanici, která je umístěna na střeše úřadu, 

data jsou nyní ukládána a budou využita do kroniky a pro přehled například celkových 

ročních srážek v obci. Odkaz na meteostanici a její data je na webových stránkách 
obce 

 
12. Diskuze 

 Marelovi – navrhují rozmístění košů na psí exkrementy, aby pejskaři mohli lépe 

uklízet při venčení 
Starosta – zjistíme ceny a možnost zvážíme 

 Šinták – stížnost na „provoz“ koní - exkrementy cestách a zničené cesty pod 

Kapličkou a Mezi Lesy 
Starosta – upozorní všechny tři stáje v okolí a vybídne ke zlepšení 

 
 
Ve Velké Jesenici dne 17. března 2021, skončeno ve 19:30 hod. 
 
Zapsal: Ing. Kamil Lukášek 
                       
 
      Ověřovatelé:             Starosta obce: 
   
  
Jaroslav Kmoníček Jaroslav Pavlát        Petr Jeništa 
 
Zápis vyhotoven: 25.03.2021 











    Obec VELKÁ JESENICE  
552 24 Velká Jesenice 200 

 

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

Záměr pronájmu prodejny č.p. 182 a přilehlého 

bytu na p.č. st. 248 v k.ú Velká Jesenice 
 

 V souladu s §39, zák.č. 128/2000Sb. o obcích v platném znění,  
zveřejňuje Obec Velká Jesenice záměr pronajmout prodejnu č.p. 182 a 

přilehlý byt, stojící na p.š. st. 248 
 
Záměr a možnosti pronájmu budou diskutovány na veřejném zasedání 

zastupitelstva 17.března 2021. 
Pokud zastupitelstvo nestanoví jinak, tak o pronájmu rozhodne 

starosta 29.3.2021 
 
Zahájení pronájmu: 1.4. 2021 
 
Bližší informace: 
Starosta – 602 475 931 
 
 

 
 
 

 
 
Vyvěšení na elektronické i fyzické úřední desce: 
Vyvěšeno: 10.3. 2021 
Sejmuto: 26.3. 2021  
 
 

Petr Jeništa 
 starosta obce 

 

mailto:info@velkajesenice.cz


    Obec VELKÁ JESENICE  
552 24 Velká Jesenice 200 

 

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

Záměr prodeje pozemku p.č. 113/1 a 113/5 v k.ú. 

Velká Jesenice 
 

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

zveřejňuje Obec Velká Jesenice záměr prodat pozemky 113/1 a 113/5 
v k.ú. Velká Jesenice. 
 
 

 
 
Vyvěšení na elektronické i fyzické úřední desce: 
 
Vyvěšeno: 12.1.2021 
Sejmuto: 28.1. 2021 
 

Petr Jeništa 
starosta obce 

mailto:info@velkajesenice.cz


    Obec VELKÁ JESENICE  
552 24 Velká Jesenice 200 

 
Záměr vypůjčit část pozemku p.p.č. 

17/2  v k.ú. Velká Jesenice 
 V souladu s §39, zák.č. 128/2000Sb. o obcích v platném znění 

zveřejňuje obec záměr vypůjčit  část výše zmíněného pozemku. 
Jedná se o malou část pozemku o rozměrech 0,7 x 1,1 metru u 

samoobsluhy č.p. 182 – na rohu u pošty a točny autobusů. 
Toto místo chce obec bezplatně vypůjčit společnosti Zásilkovna pro 

umístění automatu pro vyzvednutí a odeslání zásilek. 

 
O výpůjčce rozhodne zastupitelstvo na příštím veřejném zasedání. 
 
 
       Petr Jeništa 
                              starosta obce 
 
 
Vyvěšení na elektronické i fyzické úřední desce: 
Vyvěšeno:  
Sejmuto: 




