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Zápis 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice 

č. 2/2022 konaného dne 31.května 2022 od 19:00 hodin  
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velké Jesenici 

 
Přítomni osobně:  Jana Cohornová, Petr Jeništa, Jaroslav Kmoníček, MUDr. Jiří Novák, 

Jaroslav Pavlát, Marie Runštuková, Radek Schmiedt, Jaroslav Zelený 
Přítomen dálkově: Ing. Kamil Lukášek 
 
Omluveni: --- 
Veřejnost: 9 
 

Přítomné přivítal starosta. Konstatoval, že veřejné zasedání bylo včas a řádně svoláno, je 

přítomna nadpoloviční většina členů obecního zastupitelstva, a proto je usnášeníschopné. 

Dále konstatoval, že zápis z minulého obecního zastupitelstva byl řádně ověřen a schválen a 

nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. 
 

Starosta konstatoval, že zastupitel Ing. Kamil Lukášek požádal ze zdravotních důvodů o 
možnost distanční účasti na jednání. 

Obecní úřad tuto možnost prověřil u Mgr. Petra Adámka z odboru organizačního a 

právního na Královéhradeckém kraji. Podle něj to možné je v souladu se Stanoviskem 
Ministerstva vnitra z 20.10.2020. 

Všichni přítomní zastupitelé i veřejnost s touto formou souhlasili. 
 

Zapisovatel: Ing. Kamil Lukášek 
Ověřovatelé zápisu: Marie Runštuková, Jana Cohornová 
Návrh programu: 

1. Kontrola úkolů 
2. Závěrečný účet 2021 – audit, uzávěrka, opatření, náprava 
3. Směrnice o systému vnitřní kontroly 
4. Přijímané dotace 
5. Dotace spolkům 
6. Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny 
7. Pomníky a sochy 
8. Rozpočet 2022 – plnění a opatření 
9. Komunikace k čp. 68 
10. Územní plán 
11. Uzavírka Rychnovek – Nahořany 
12. Bezpečnost silnic – měření rychlosti 
13. Pronájem pozemku u čp. 51 
14. Informace 

14.1. VaK Pod Kostelem – TDI, firma, dotace 
14.2. PPL Box 
14.3. Prodej dřeva v Boru 
14.4. Nová hasičárna – financování 
14.5. Meandry „Mezi lesy“ 
14.6. DSO Kladská Stezka 
14.7. DSO Úpa 
14.8. DSO Metuje – Zpravodaj 

Hlasování o programu  
Hlasování: 
Přítomní zastupitelé: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0       
Dálkově Ing. Lukášek: ANO 
Celkem: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0       
Program zasedání č. 2/2022 byl schválen. 
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1. Kontrola úkolů 
1) Kolaudace veřejného osvětlení u Místa her a tělocvičny – čeká na kolaudaci tělocvičny 

– poté získáme pozemky od ÚZSVM 
2) Kolaudace antukového hřiště – bude po kolaudaci tělocvičny 
3) Kolaudace tělocvičny – čeká se na revize elektřiny, bleskosvodů a vody, dokumentace 

stavby zpracována dále se spolupracuje s paní Horníkovou 
 

2. Závěrečný účet 2021 
Návrh závěrečného účtu obce byl vyvěšen na úředních deskách od 13.5.2022 do 1.6.2022 dle 
zákona.Starosta shrnul skutečnosti uvedené v závěrečném účtu včetně hospodaření zřízených 

organizací a jeho komentáře. 
Audit zjistil v inventurách jednu chybu tykající se odpisů. Chyba byla opravena 30.5.2022 
dokladem číslo 22-040-00006. Žádná jiná pochybení nebyla auditem zjištěna. 

 
Usnesení č. 1/2/2022 – Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje závěrečný účet obce 

spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní 

rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to s výhradami a již 

provedenými nápravnými opatřeními dle přílohy. 
 
Zastupitelstvo schvaluje také:  

 účetní závěrku Základní a mateřské školy s tím, že schodek hospodaření bude 

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

ze zůstatku minulých let  
 účetní závěrku obce 
 nápravné opatření 

 
Hlasování: 
Přítomní zastupitelé: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0       
Dálkově Ing. Lukášek: ANO 
Celkem: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0       
 
Usnesení č. 1/2/2022 bylo přijato 
 

3. Směrnice o systému vnitřní kontroly  
Účetní obce pan Uhnavý představil návrh nové Směrnice o systému vnitřní kontroly, aby 

odpovídala novým předpisům dle platné legislativy.   
 

Usnesení č. 2/2/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje nové vydání Směrnice o systému 

vnitřní kontroly, dle přílohy. 
 
Hlasování: 
Přítomní zastupitelé: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0       
Dálkově Ing. Lukášek: ANO 
Celkem: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0       
 
Usnesení č. 2/2/2022 bylo přijato 

 
4. Přijímané dotace 

4.1. Socha svatého Václava – žádáno o dotaci – dotace neschváleny, oprava bude placena 
z rozpočtu obce 

4.2. Asfaltování komunikace Na Proutnici (u myslivny) – Ministerstvo pro místní rozvoj 

zatím nemá dotace rozděleny  
4.3. Řidičský průkaz „C“ hasiči – dotace 10 000,- Kč přidělena. Zbytek ceny řidičského 

oprávnění doplatí obec z rozpočtu 
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4.4. Rekonstrukce revitalizace rybníků – schválená dotace 270 000,- Kč, proběhne poptávka 
na projektovou dokumentaci 

 
Usnesení č. 3/2/2022 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu organizací výběrového 

řízení včetně jmenování příslušných komisí pro objednání projektové dokumentace na 

rekonstrukci a revitalizaci obecních rybníků. 
 
Hlasování: 
Přítomní zastupitelé: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0       
Dálkově Ing. Lukášek: ANO 
Celkem: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0       
 
Usnesení č. 3/2/2022 bylo přijato 

 
5. Dotace místním spolkům 

Koupaliště – starosta se omlouvá, že minule zapomněl na žádost o dotaci rybářů ze spolku 
SPOLEK NAŠE KOUPALIŠTĚ z. s. Rybáři žádají o dotaci 20 000,- Kč na pořízení dřevěné 
chatky – skladu nářadí u Koupaliště.  

Zastupitelé i veřejnost o žádosti živě diskutovali. Převážil názor, že Koupaliště je pronajato za 

jasných podmínek. V těch žádné další následné vybavování nebylo v plánu. Spolek, který se 

stará o druhý rybník si zázemí také vybavil sám. 
Ivona Regnerová (stáje Nový Dvůr) – požádala dodatečně o dotaci 3 000,- Kč.  

 
Usnesení č. 4/2/2022 – Zastupitelstvo obce zamítá dotaci pro „SPOLEK NAŠE 

KOUPALIŠTĚ z. s.“ ve výši 20 000,- Kč a schvaluje dotaci pro Ivonu Regnerovou (stáje 
Nový Dvůr) ve výši 3 000,- Kč. 
 
Hlasování: 
Přítomní zastupitelé: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 1       
Dálkově Ing. Lukášek: ANO 
Celkem: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽELO SE: 1       

 
Usnesení č. 4/2/2022 bylo přijato 

 
6. Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny 

 V tělocvičně je prozatím ubytováno 15 uprchlíků z Ukrajiny. Uprchlíci, kteří mohli již 

nastoupili do zaměstnání. Těm, kteří prozatím nesehnali jiné uplatnění, umožnila drobný 

výdělek obec. 
 
Starosta shrnul dosavadní finanční bilanci pomoci: 

Výdaje Kč  Příjmy Kč 

Celkem 197 689  
Celkem (přislíbené kompenzace od 
státu za ubytování) 

213 000 

Dar ambasádě – schválil starosta 20 000  
Březen 35 000 

Dar ambasádě – schválilo zastupitelstvo 150 000  

Obědy ve VJ do 31. 5. 2022 15 403  

Duben 85 000 Obědy dětem ve školní jídelně v ČS 3 000  

Vratná záloha na čipy v jídelně v ČS 575  

Nábytek, matrace, vybavení 5 385  

Květen 93 000 Oprava lednice 2 541  

Potraviny a čistící prostředky 785  
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S pomocí občanů, místních sbírek a obce bylo dovybaveno ubytování v tělocvičně. 
Obec velice děkujeme občanům za darované prostředky a pomoc se zvládnutím válečné 

migrační krize uprchlíků z Ukrajiny! 
 
7. Pomníky a sochy 

5.1. Socha svátého Václava – oprava proběhne zde v obci bez převozu do ateliéru 
5.2. Pomník druhé světové války – Místostarosta Zelený konstatoval, že v obci byli čtyři 

oběti. Navrhuje umístění kamenného pomníku se jmény těchto občanů do parčíku u 
pomníku obětem první světové války (Lev u Voglů). Navržena je jednoduchá varianta 
jednoho kamene. Náklady jsou předběžně vyčísleny na 25 000,- Kč  

5.3. Křížek na křižovatce k Veselici byl závažně poškozen při dopravní nehodě. Probíhá 

řešení s pojišťovnou. Je vypracován restaurátorský záměr. Celkové náklady byly 
odhadnuty na částku 450 000,- Kč 

 
Usnesení č. 5/2/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje objednání kamenného pomníku 

obětem druhé světové války se jmény padlých občanů Velké Jesenice za pořizovací cenu 

25 000,- Kč 
 
Hlasování: 
Přítomní zastupitelé: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0       
Dálkově Ing. Lukášek: ANO 
Celkem: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0       

 
Usnesení č. 5/2/2022 bylo přijato 

 
8. Rozpočet 2022 – plnění a opatření 

Starosta informoval zastupitelstvo o provedených rozpočtových opatřeních č. 3 a č. 4 a 
navrhl rozpočtové opatření č. 5, o kterém dal hlasovat.  

 
Usnesení č. 6/2/2022 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3 a č. 4 

a schvaluje rozpočtové opatření č. 5, tak jak jsou uvedena v příloze. 
 
Hlasování: 
Přítomní zastupitelé: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0       
Dálkově Ing. Lukášek: ANO 
Celkem: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0       

 
Usnesení č. 6/2/2022 bylo přijato 
 

9. Komunikace k čp. 68 
Na stavbě se pracuje. Vznik víceprací – skryté kanály ze střechy, kanál před čp 69, 

obrubníky, základy, výšky, svah – veškeré změny jsou na pozemcích obce. 
Rozpočet 1,1 milionu Kč, vícepráce cca 200 000,- Kč – vyčlení se finanční prostředky 

v rozpočtové změně. 
Vzhledem k tomu, že objednatelem celé stavby je soukromý investor, budou vícepráce 

zadány formou objednávky obce. 
 

Usnesení č. 7/2/2022 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu objednat práce potřebné 

pro dokončení stavby Komunikace k čp. 68. 
 
Hlasování: 
Přítomní zastupitelé: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0       
Dálkově Ing. Lukášek: ANO 
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Celkem: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0       
 
Usnesení č. 7/2/2022 bylo přijato 

 
10. Územní plán 

Většina nově navržených zastavitelných pozemků se nachází v I. třídě kvality zemědělské 

půdy. Probíhá jednání a zdůvodňování  krajskému úřadu Královehradeckého kraje.  
Změna územního plánu předána 18. 5. na úřad do Náchoda. Příslušná úřednice 

konstatovala, že společné jednání „určitě do podzimu neproběhne“ – budeme vyčkávat na 

další vývoj situace a prosazovat co nejrychlejší zahájení společného jednání. 
 

Na úřad dorazily další požadavky na změnu územního plánu podél vodní nádrže Rozkoš. 

Požadavky předkládá pan Lánský, paní Hofmanová a pan Šichan. 
Starosta informoval: 

 tuto lokalitu obec do zastavitelných ploch chtěla umístit už v letech 2014 a 2015. 
Tenkrát kvůli tomu nechala vypracovat studii EIA a následně to stejně životní 

prostředí v Náchodě zamítlo. 
 Znovu byla zástavba v lokalitě navrhována v roce 2020 s touto probíhající změnou. 

Z Kraje byl vznesen požadavek na novou studii a životní prostředí ihned hlásilo, že 

to stejně nepovolí. Poté, co obec od zastavitelnosti ustoupila, už Kraj studii 

nepožaduje. 
 Stálý názor životního prostředí by měl být námětem k zamyšlení, že opravdu je 

třeba nějakou část pobřeží ponechat bez intenzivního užívání lidmi. 
 Pan Lánský pozemek koupil nedávno, tedy v době kdy bylo jednoznačně dáno, že 

se na něm stavět nesmí. Sám prodejce s obcí možnost využití pozemku několikrát 

ročně dlouhodobě řešil a omezení znal. Nedává tedy smysl buď nákup pozemku, 

nebo žádost současného majitele o změnu. 
 
Zastupitelé i přítomní občané o požadovaných změnách dlouho diskutovali. 
Nakonec se zastupitelstvo přiklonilo k názoru odboru Životního prostředí v Náchodě. Dále 

také zvážilo, že navržená nová změna by celý proces opět o měsíce pozdržela a to nejspíše 

zbytečně (vhledem k dosavadním stanoviskům úřadů). 
 

Usnesení č. 8/2/2022 – Zastupitelstvo obce zamítá požadavek pana Lánského, paní 
Hofmanové a pana Šichana na změnu územního plánu obce Velké Jesenice. 
 
Hlasování: 
Přítomní zastupitelé: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0       
Dálkově Ing. Lukášek: ANO 
Celkem: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0       

 
Usnesení č. 8/2/2022 bylo přijato 

 
11. Uzavírka Rychnovek - Nahořany 

11.1. Starosta vyslovil lítost, že při jarní přípravě stavby uvěřil slibům Údržby silnic a stavařů 

a netrval na rozdělení stavby na etapy. Tehdy slibovali bezproblémovou průjezdnost 

stavbou. Ta ale rozhodně zachována není a tím výrazně stoupla intenzita dopravy ve 
Veselici a dostupnost Nového Dvora a Volovky je komplikovaná. Stavba už ale musí 

doběhnout podle nyní rozjetého plánu. 
11.2. „Překop“ u Křížku – starosta se domluvil se stavbou na opravě starého překopu 

propustku. 
11.3. Objížďky – Veselice – pan Skalický podal podmět na zhodnocení dopravní situace ve 

Veselici – Navrhované řešení je zřízení obytné zóny, které však naráží na problém 
s kategorií silnic vedených skrz Veselici. Místostarosta Zelený zjistí možnosti řešení u 

Policie ČR (p. Kult) 
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12. Bezpečnost silnic – měření rychlosti 

Probíhá řešení se Svazkem obcí Úpa – nebudou se pořizovat stacionární radary, jak již 

bylo řešeno na předchozím zastupitelstvu. Navrhované řešení je, že by se obce zavázali 
k objednání služby měření rychlosti u městské policie. Je potřeba definovat objem prací atd., 

aby městská policie České Skalice zvýšila početní stav a bylo efektivní držet další úvazek 
policisty. 

Problematika byla opět živě diskutována. Někteří přítomní se vyjádřili, že žádná opatření 

potřeba nejsou, protože doprava nijak nebezpečná není. Jiní požadují pouze intenzivnější 

činnost státní policie. O tom místostarosta Zelený konstatoval, že bohužel byla několikrát 

požadována, ale vždy je jen krátkodobá a omezená – státní policie na častější a intenzivnější 

dohled nemá kapacity.  
Starosta shrnul, že bude v rámci DSO Úpa zjišťovat provozní a ekonomickou náročnost 

služeb městské policie v maximálním rozsahu 2 h/týden a možnosti předloží na příštích 

jednáních. 
   

13. Pronájem pozemku u čp. 51 
Část pozemku 178/71 v k.ú. Velká Jesenice pod č.p. 51 byla z roku 1984 pronajata, 

nájemci již nežijí. Pan Kuťák (mladší) požádal o předělání smlouvy o pronájmu na jeho 
osobu. Záměr o pronájmu byl vyvěšen na úřední desce. 

Starosta představil více variant: 
 ponechat v pronájmu k domu čp 51 
 pronajmout jinému zájemci 
 nepronajímat a ponechat jako veřejné prostranství – zelené, parkovací, 

kombinmované,… 
Definitivní rozhodnutí nepadlo. Zastupitelé si dotčený pozemek prohlédnou a na dalších 

jednáních rozhdnou, jaké bude další využití dotčeného pozemku. 
 

 
14. Informace 

 VaK „pod kostelem“ – na žádost p. Dočekala se řeší stavba VaK „pod kostelem“, 

shání se stavební dozor. Stavba očekávána během roku 2023 
 PPL Box – druhé výdejní místo v zásilek v obci – prověří se stanovisko Zásilkovny a 

PPL dle smluv 
 Prodej dřeva z „Boru“ – společnost provedla těžbu dřeva v obecní části lesa „Bor“, 

proběhne prodej, zájemci o palivové dříví se mohou hlásit na obecním úřadě. 
 Nová hasičárna – problémy s financováním. Nové evropské „velké“ dotace jsou pouze 

pro profesionální sbory.  Nové „malé“ evropské dotace pouze 5 mil Kč, ale pro celou 
Místní akční skupinu – nepravděpodobnost získat celou částku na jeden projekt. 

 Meandry „Mezi lesy“ – probíhá řešení s Povodím Labe a odborem Životního prostředí 
v Náchodě. Nutnost zřídit na vodním toku jezy k dosažení požadovaného vodního 
sloupce. 

 DSO „Kladská Stezka“ – probíhá zjišťování a rozvaha nad financováním úseku č. 2. 

Cyklookruhu Rozkoš. Dále se řeší propojení na Náchod a přes Náchod do Polska. 

Dalším záměrem je zřídit cyklistické propojení Rychnovek – Velká Jesenice – Česká 
Skalice.  

 DSO „Úpa“ – svazek vlastní a půjčuje za úplatu stany a lavice – informace u starosty. 
Svazek dále má rozpracováno zmíněné měření rychlosti s městkou policií v daných 

obcích. Svazek bude pořádat kurzy češtiny pro děti uprchlíků z Ukrajiny. Hledá se 

řešení nové cyklotrasy mezi Českou Skalicí a Červeným Kostelcem 
 Proběhly kulturní akce Den matek v tělocvičně a vítání nově narozených občanů 

Velké Jesenice u „kapličky“. Chystá se den dětí. Starosta poděkoval zastupitelce 

Cohornové za její obrovskou práci a spoustu času na přípravu a průběh těchto akcí. 
 DSO „Metuje“ – vyjde další zpravodaj, sbírají se články 
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 Hospoda „Na Hřišti“ – drobné připomínky k provozu 
 Chodník pro propojení mezi silnicemi u č.p. 81 – na popud zastupitele Kmoníčka 

proběhne rozvaha provedení – připraví se na úpravu po stavbách vodovodu v tomto 
místě 

 
Pan Dočekal – požaduje změnit vyhlášku o odpadech. Jako podnikající osoba má 

samostatnou smlouvu o vyvážení a vyhláškou je nucen k dalšímu poplatku jako osoba 
soukromá. 

- Obecní úřad prověří možnosti v legislativě 
 
Pan Rudolf – opakovaně požaduje úpravu vstupní části obecní prodejny – zádveří stavebně 

oddělit, nebo alespoň upravit a vymalovat 
- Starosta konstatoval, že jsou to provozní úpravy, které si podle svého prování 

nájemce 
 
Zastupitel Schmiedt – požaduje zahájení alespoň nějakých úprav a využívání prázdného 
bytu v obecním domě č.p. 102 – starosta přednesl rozvahu o možnosti parkování a přístupu do 

objektu. Dále se diskutovalo o požadavcích na rekonstrukci – zda provést „jednoduchou 
malou“ nebo „rozsáhlou velkou“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Velké Jesenici dne 31. května 2022, skončeno ve 21:00 hod. 
 
Zapsal: Ing. Kamil Lukášek 
                       
 
      Ověřovatelé:                        Starosta obce: 
   
  
________________            ________________                                       ________________ 
 Marie Runštuková        Jana Cohornová       Petr Jeništa 
 
 
 
Zápis vyhotoven: 03.06.2022 





Příloha č. 2 k bodu X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s 

jejich majetkem

1. Základní škola a mateřská škola Velká Jesenice

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Velká Jesenice.

Příspěvková organizace hospodařila v roce 2021 se záporným hospodářským výsledkem -180 386 Kč.

Tento výsledek vznikl zejména v důsledku nárůstu záloh energií, které byly v květnu 2022 částečně (75 tis. 

Kč) vráceny v rámci vyúčtování.

K 31. 12. 2021 byla provedena veřejnoprávní kontrola Základní školy a mateřské školy Velká Jesenice, 

během níž nebyly zjištěny nedostatky, které by vedly k udělení opatření k nápravě.

2. Velkojesenická s.r.o.

Obec Velká Jesenice je 100 % vlastníkem právnické osoby Velkojesenická s.r.o., se vkladem 400 000 Kč.

Technika byla v průběhu roku běžně opravována a udržována. Žádný větší nákup nebyl uskutečněn.

Společnost má dva stálé zaměstnance na celý pracovní úvazek. Na dopomoc příležitostně najímá brigádníky.

Výsledky hospodaření v roce 2021:

Výnosy 2 997 tis. Kč

Náklady 3 056 tis. Kč

Výsledek hospodaření -59 tis. Kč

Ztráta byla způsobena zejména odpisy sekacího traktoru Kubota ve výši 96 tis. Kč

Struktura výnosů:

Výnosy celkem 2 997 tis. Kč

Výnosy z VaK 1 547,4 tis. Kč

822,8 tis. Kč Voda

52 %624,7 tis. Kč Kanalizace

99,9 tis. Kč Tranzit vody do ČS

Výnosy od obce VJ, školy VJ 903,3 tis. Kč 30 %

Výnosy od ostatních 546,3 tis. Kč 18 %

Struktura výkonů:

Výkony celkem   3 473 hodin

Vak celkem 520  hodin
  92,5 hodin Voda 3 %

427,5 hodin Kanalizace 12 %

Práce pro obec VJ, školu VJ 2006,5 hodin 58 %

Režijní práce firmy (opravy…)   204,5 hodin   6 %

Práce pro ostatní   742   hodin 21 %

Starosta obce jako jednatel společnosti navrhuje zastupitelstvu obce k rozhodnutí jediného společníka 

usnesení:

Zastupitelstvo obce Velká Jesenice schvaluje účetní závěrku firmy Velkojesenická s.r.o. za rok 2021 s tím, 

že ztráta hospodaření bude uhrazena ziskem z minulých let.
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Obec Velká Jesenice 

IČ: 00273163 

 

Směrnici zpracoval:  Bc. Vladimír Uhnavý 

Směrnici schválil:   Petr Jeništa, starosta obce 

Datum zpracování:   31. 5. 2022 

Směrnice nabývá účinnosti: 31. 5. 2022 

 

 

 

Směrnice č. 2/2022 

o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění 
 

Obsah: 

I. Úvodní ustanovení 

1. Legislativní rámec 

2. Závaznost směrnice 

3. Cíle finanční kontroly 

4. Předmět směrnice 

II. Provádění zákona o finanční kontrole 

1. Veřejnoprávní kontrola u žadatelů a příjemce dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci 

2. Vnitřní kontrolní systém v obci 

3. Obsah a zaměření kontrolní činnosti v rámci finanční kontroly 

4. Předběžná kontrola příjmů a výdajů 

5. Průběžná a následná kontrola v obci 

6. Zajištění finanční kontroly  

7.  Rizika 

III. Závěrečná ustanovení 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. 

 

1. Legislativní rámec 

Finanční kontrolu obce upravují následující předpisy: 

 obecně závazné vyhlášky obce, 

 vnitřní směrnice uvedené v oddíle II., bod 6, 

 vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona 

č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., 

 zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Závaznost směrnice 

Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují zaměstnanci a zástupci samosprávy, kteří při 

výkonu své činnosti ovlivňují stav a pohyb veřejných finančních prostředků a jejichž rozhodnutí mají 

vliv na hospodaření obce a její rozpočet. 

 

3. Cíle finanční kontroly 

Hlavními cíli finanční kontroly jsou: 

 dodržování právních předpisů a opatření přijatých dotací, 

 zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobených 

porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním 

nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností, 

 včasné a spolehlivé informování vedoucích zaměstnanců obce o nakládání 

s veřejnými prostředky a o prováděných operacích, 

 hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. 

 

4. Předmět směrnice  

Směrnice upravuje: 

 vykonávání veřejnoprávní kontroly u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, která 

je jim poskytována z veřejných rozpočtů, to znamená z rozpočtu obce. Zahrnuje předběžnou, 

průběžnou a následnou veřejnoprávní kontrolu, 

 vytvoření vnitřního kontrolního systému, kterým zajistí vnitřní finanční kontrolu 

svého hospodaření. 

 

II. Provádění zákona o finanční kontrole 

 

1. Veřejnoprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci 

Tuto veřejnoprávní kontrolu provádí obce u všech žadatelů, kteří o veřejnou finanční podporu 

požádají a u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují. A to formou předběžné 

kontroly, průběžné kontroly a následné kontroly, 

 předběžná kontrola zajišťuje kontrolu podkladů předložených žadateli, posouzení, zda jsou 

v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, uzavřenými smlouvami a odsouhlasené 

zastupitelstvem obce, 

termín: před schválením rozpočtu, 

kontroluje: starosta, účetní, člen kontrolního nebo finančního výboru zastupitelstva obce, 

 v rámci průběžné kontroly je kontrolováno dodržování stanovených podmínek, vypořádání 

a vyúčtování schválených operací, 

termín: průběžně, 

kontroluje: starosta, účetní, člen kontrolního nebo finančního výboru zastupitelstva obce, 

 následnou kontrolou kontrolní orgán prověřuje: zda údaje o hospodaření s veřejnými 

prostředky odpovídají skutečnostem, zda jsou přezkoumávané operace v souladu s právními 

předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami, rozhodnutími 

přijatých v rámci řízení 

termín: po vyúčtování příspěvku, 

kontroluje: starosta, účetní, člen kontrolního nebo finančního výboru zastupitelstva obce. 
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2. Vnitřní kontrolní systém v obci 

Finanční kontrolu v obci tvoří řídící kontrola – v rámci obce vnitřní kontrolní systém, který 

je zabezpečen řídící kontrolou, 

Řídící kontrola je zajišťována odpovědnými vedoucími zaměstnanci v rámci jejich pracovních náplní 

jako součást vnitřního řízení. Zahrnuje kontrolu předběžnou, průběžnou a následnou, 

Řídící kontrolu provádí na základě pověření: 

 příkazce operace (starosta), zástupce příkazce operace (místostarosta) v době jeho 

nepřítomnosti, 

 hlavní účetní (účetní obce), správce rozpočtu (účetní obce).  

Sloučení funkce je z důvodu malého počtu zaměstnanců obce. Bez písemného souhlasu alespoň 

jednoho z nich nemůže být žádná hospodářská operace, znamenající výdaj veřejných prostředků, 

zahájena ani prováděna. Jejich podpisy jsou uvedeny v podpisovém vzoru, který je součástí této 

směrnice.  

 
3. Obsah a zaměření kontrolní činnosti 

 kontrola hospodaření podle rozpočtu, 

 kontrola nakládání s majetkem, 

 kontrola rozpočtových opatření. 

Veřejná finanční výpomoc – dotace, příspěvek, návratné finanční výpomoci a další prostředky 

poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu ÚSC, státního fondu, státních finančních aktiv, státní 

záruky, finanční podpora poskytnutá formou slevy na daních.  

 

4. Předběžná kontrola příjmů a výdajů 

 předběžná kontrola příjmů: 

o před vznikem nároku na příjem – jde o tzv. první („právní“) fázi předběžné kontroly 

dle § 11 vyhlášky č. 416/2004 Sb. Tuto fázi zajišťuje příkazce operace ve své 

působnosti tím, že před vlastním vznikem nároku na příjem či jiné plnění prověřuje 

skutečnosti před vznikem závazku. Záznamem o provedení této fáze je např. podpis 

na plánech, rozpočtech, uzavíraných smlouvách apod. s datem před vznikem 

nároku na příjem, 

o po vzniku nároku na příjem – jde o tzv. druhou („finanční“) fázi předběžné kontroly 

dle §12 vyhlášky č. 416/2004 Sb. Tuto fázi zajišťuje ve své působnosti příkazce 

operace (prověřuje správnost určení dlužníka, výši a splatnost vzniklého nároku). 

Svůj souhlas vyjádří podpisem na „záznamu“ s datem nároku na příjem. Hlavní 

účetní prověří podpis příkazce na záznamu oproti platnému podpisovému vzoru, 

dále správnost určení dlužníka, výši a splatnost vzniklého nároku a případné další 

skutečnosti a rizika. V případě svého souhlasu připojí svůj podpis na „záznam“ 

s datem po vzniku nároku na příjem, v případě zjištění nedostatků informuje 

příkazce operace, 
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 předběžná kontrola výdajů: 

o před vznikem závazku – jde o tzv. první („právní“) fázi předběžné kontroly dle 

§ 13 vyhlášky 416/2004 Sb. Kontrola plánovaných a připravovaných operací, musí 

být provedena před vznikem závazku a jednak před uskutečněním výdajů (finanční 

fáze operace). Příkazce operace v rámci předběžné kontroly je povinen prověřit, zda 

je operace pro plnění úkolů nezbytná, věcně správná, splňuje kritéria 

hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a zda je v souladu s právními 

předpisy. Příkazce operace dále odpovídá za prověření možných rizik a stanovení 

případných opatření k jejich odstranění nebo zmírnění. Kontrolní postup příkazce 

operace končí vydáním písemného souhlasu k uskutečnění operace, 

termín: v okamžiku rozhodnutí o uskutečnění hospodářské operace, 

kontroluje: příkazce operace, zástupce příkazce operace, správce rozpočtu, 

termín: v okamžiku před výdajem finančních prostředků, 

kontroluje: příkazce, zástupce příkazce, účetní, 

o ve druhé fázi operace – jde o tzv. druhou („finanční“) fázi předběžné kontroly dle 

§ 14-17 vyhlášky 416/2004 Sb. Tuto fázi předběžné kontroly zajišťuje ve své 

kompetenci příkazce operace a hlavní účetní. Příkazce operace prověřuje správnost 

určení věřitele, výši a splatnost závazku. Po provedení kontroly podepíše příkazce 

„záznam“ s datem po vzniku závazku a předá doklady o závazku hlavní účetní 

k zajištění platby. Hlavní účetní následně v rámci svého schvalovacího postupu 

zkontroluje podpis příkazce, údaje o věřiteli, výši a splatnost závazku, provede 

ověření rizik. Po provedení kontroly podepíše hlavní účetní „záznam“ s datem po 

vzniku závazku. Při zjištění nedostatků informuje hlavní účetní příkazce operace a 

správce rozpočtu. V případě, že je záznam v pořádku, je proplacen. 

 

5. Průběžná a následná kontrola v obci  
 průběžná kontrola (operační postupy) je zaměřena na probíhající operace. Jejím úkolem 

je zjistit, zda operace probíhají v souladu se stanoveným cílem. Jedná se o průběžné 

sledování uskutečňovaných operací včetně konečného vypořádání a vyúčtování, 

termín: průběžně, 

kontroluje: příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní, 

 následná kontrola je zpětné ověření zaměřené na konečný výsledek operace nebo následné 

prověřování vybraných operací (po jejich konečném vypořádání a vyúčtování), 

termín: po skončení hospodářské operace, 

kontroluje: příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. 

6. Zajištění finanční kontroly  

Vnitřní kontrolní systém je upraven následujícími směrnicemi a obecně závaznými vyhláškami: 

 oběh účetních dokladů obce Velká Jesenice, tento je soupisem směrnice 

organizační, o provádění pokladních operací, o systému účetních dokladů a jejich 

zpracování, charakteristika a vedení evidence majetku a zásob obce, úschova písemností, 

dispoziční oprávnění pro kontrolu a oběh účetních dokladů, 

 směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. 
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7. Rizika  

Z hlediska časového v organizaci rozeznáváme rizika: 

 budoucí – představují dominantní část činností obecního úřadu, jimž se v rozhodující míře 

věnujeme při řízení rizik. Cílem je ošeření situací, aby rizika nevznikala v budoucnosti, 

 minulá – rizika plynoucí z procesů, které již proběhly a jde zde o to jak snížit nepříznivé 

působení již nastalých rizik. V podmínkách obecního úřadu jde zejména o oblast řízení 

pohledávek po splatnosti, kdy se u některých partnerů již vyskytla platební nevůle, 

či neschopnost a hrozí, že pohledávky nebudou uhrazeny a dojde k finanční újmě. 

Z hlediska věcného dochází k rizikům zejména: 

 porušováním právních předpisů a pracovních postupů (a to vědomým či nevědomým), 

 trestnou činností, tj. cíleným jednáním v rozporu s právními předpisy, 

 výkonem činností v oblastech nedostatečné legislativě upravených, či s vysokou mírou 

nejistoty při dosahování zamýšlených cílů. 

Samostatným prvkem – nositelem rizika mohou být jak zaměstnanci, tak lidé mimo obecní úřad. Dále 

to mohou být i určité prvky či procesy, a to jak materiální i nemateriální. Uvedená rizika mohou 

vznikat v oblasti finanční, provozní, právní, personální aj. 

Při identifikaci rizik jde o jejich rozpoznání, popis, definování. Dále se posuzuje možný dopad vnějších 

faktorů na činnost obecního úřadu i mimo něj (vazby na okolní prostření – dodavatelé, odběratelé, 

státní orgány aj.). 

 

III. Závěrečná ustanovení  

 

Tato směrnice je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému obce. 

Tato směrnice podléhá aktualizaci podle daných potřeb a změn zákonných norem. 

Ustanoveními směrnice jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci obce. 

Návrh na aktualizaci a novelizaci směrnice podávají členové zastupitelstva nebo účetní. Aktualizaci 

schvaluje starosta. 

Doplňování a případné změny uvedených ustanovení směrnice provádí starosta po projednání 

a schválení zastupitelstvem obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 31. 5. 2022 

Petr Jeništa 

starosta obce 
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Podpisový vzor osob oprávněných ke kontrole a přezkoušení dokladů:  

 

 

 

Petr Jeništa       …………………………………… 

starosta obce – příkazce operace    podpisový vzor 

 

 

 

Jaroslav Zelený      …………………………………… 

místostarosta obce – příkazce operace     podpisový vzor 

 

 

 

Ing. Kamil Lukášek      …………………………………… 

místostarosta obce – příkazce operace    podpisový vzor 

 

 

 

Bc. Vladimír Uhnavý      ……………………………………  

účetní – správce rozpočtu      podpisový vzor 





Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2022

Příjmy

Paragraf / položka Třída Text
Rozpočet po 

změnách č. 4

Rozpočtová 

změna č. 5

Rozpočet po 

změnách č. 5

0000/1111 1 Daň z přijmů ze závislé činnosti 1 500 000 1 500 000

0000/1112 1 Daň z přijmů FO ze SVČ 70 000 70 000

0000/1113 1 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 250 000 250 000

0000/1121 1 Daň z příjmů PO 2 000 000 2 000 000

0000/1122 1 Daň z příjmů PO (za obec) 97 280 97 280

0000/1211 1 Daň z přidane hodnoty 4 500 000 4 500 000

0000/1334 1 Odvody za odnětí půdy z ZPF 10 000 10 000

0000/1341 1 Poplatky ze psů 11 000 11 000

0000/1342 1 Poplatky z ubytovací kapacity 2 000 2 000

0000/1345 1 Poplatky za komunální odpad 330 000 330 000

0000/1361 1 Správní poplatky 4 000 4 000

0000/1381 1 Daň z hazardních her 27 300 25 081 52 381

0000/1511 1 Daň z nemovitosti 600 000 600 000

0000/4111 4 Dotace na volby 0 0

0000/4111 4 Mimořádná dotace Covid 44 583 44 583

0000/4112 4 Dotace na správu obce 203 000 203 000

0000/4116 4 Dotace kůrovec, sochy, SDH, ZŠ Šablony 0 0

0000/4122 4 Dotace prodejna 0 0

Mezisoučet - daňové příjmy a dotace 9 649 164 25 081 9 674 244

1032/ 2 Podpora ostatních produkčních činností 10 000 10 000

2141/ 2 Samoobsluha - nájemné nebytových prostor 38 000 38 000

2310/ 2 Infrastruktura - voda (fond VAK z tranzitu a od lidí) 200 000 200 000

2321/ 2 Infrastruktura - kanalizace (fond VAK od lidí) 390 000 390 000

2341/ 2 Vodní díla - rybník pronájem 7 772 7 772

3314/ 2 Knihovna - členské poplatky 1 000 1 000

3319/ 2 Příjmy kultura 10 000 10 000

3412/ 2 Pronájem tělocvičny 150 000 150 000

3612/ 2 Nájemné z bytů (čp. 102 a samoobsluha) 45 000 45 000

3632/ 2 Přijmy z pronajmů na hřbitově 12 000 12 000

3639/ 2 Pronájem pozemků, věcná břemena 15 000 15 000

3639/ 3 Prodej pozemků 0 6 600 6 600

6171/ 2 Úřad - služby 20 000 20 000

6171/ 2 Úřad - náhrady za antigení testy 1 560 1 560

6310/ 2 Úroky z účtu 20 000 20 000 40 000

6330/ 4 Převody z rozpočtových účtů (fond VAK z obce) 0 0

Mezisoučet - ostatní příjmy 920 332 26 600 946 932

Příjmy celkem 10 569 496 51 681 10 621 176

Součty podle tříd: Třída 1: Daňové příjmy 9 401 580 9 426 661

Třída 2: Nedaňové příjmy 920 332 940 332

Třída 3: Kapitálové příjmy 0 6 600

Třída 4: Přijaté dotace 247 583 247 583

Bilance: -2 046 704 -2 976 704 

Schodek Schodek



Ropočet Obce Velká Jesenice na rok 2022

Výdaje

Paragraf / položka Třída Orj Text
Rozpočet po 

změnách č. 4

Rozpočtová 

změna č. 5

Rozpočet po 

změnách č. 5

1032/ 5 1032 Podpora ostatních produkčních činností - lesy 30 000 30 000

2141/ 5 2141 Samoobsluha - běžná údržba 30 000 30 000

2141/ 6 12 Samoobsluha - výměna zdroje vytápění 30 000 30 000

2212/ 5 1 Cesty, silnice - údržba, sníh, drť, opravy, propustky 300 000 300 000

2212/ 6 13 Asfaltování silnic - projekt humen včetně sítí 300 000 300 000

2212/ 6 66 Asfaltování silnic - komunikace k čp 68 (vícepráce) 200 000 200 000

2212/ 5 57 Bezpečnostní opatření silnice (radar) 50 000 50 000

2219/ 6 5 Chodník u silnice II/304 - dokončení, dokumentace, kolaudace 100 000 100 000

2310/ 5 40 Vodovod - rekonstrukce Klička 120 000 120 000

2310/ 5 11 Vodovod - průběžná obnova z fondu VAK 50 000 50 000

2310/ 6 41 Vodovod - nové přípojky (2 ks) 30 000 30 000

2310/ 6 31 Vodovod "Pod Kostelem" - žádost o dotaci, rozpočet, soutěž 20 000 20 000

2310/ 6 36 Vodovod "K Panence Marii" (k Veselici) - projekt a povolení 100 000 100 000

2310/ 6 29 Vodovod "Čeperka" - přeložka - PD 100 000 100 000

2321/ 6 37 Kanalizace "Pod Kostelem" - žádost o dotaci, rozpočet, soutěž 20 000 20 000

2321/ 6 38 Kanalizace "K Řikovu" - dokončení, odkup, rekolaudace 160 000 160 000

2321/ 6 44 Kanalizace - drobné investice (KČOV) 50 000 50 000

2321/ 6 58 Kanalizace "K Panence Marii" (k Veselici) - projekt a povolení 100 000 100 000

2321/ 5 48 Kanalizace - průběžná obnova z fondu VAK 50 000 50 000

2321/ 5 39 Dešťová kanalizace - údržba 10 000 10 000

2321/ 6 63 PD - propustky- Veselice, čp 100 200 000 -100 000 100 000

2341/ 5 2341 Rybníky - údržba 10 000 10 000

2341/ 5 67 Rybníky - revitalizace 650 000 650 000

3113/ 5 3113 Základní škola - dotace 800 000 800 000

3113/ 5 33 Základní škola - údržba 50 000 50 000

3113/ 5 Základní škola - interaktivní projektor a tabule 200 000 200 000

3314/ 5 3314 Provoz knihoven 55 000 55 000

3319/ 5 3319 Kultura - akce, příspěvky na ceny 20 000 20 000

3322/ 5 3322 Opravy soch - svatý Václav 300 000 450 000 750 000

3322/ 5 3322 Pomník obětem 2. světové války 25 000 25 000

3399/ 5 3399 SPOZ - jubilea 30 000 30 000

3412/ 5 3412 Tělocvična - provoz 300 000 300 000

3412/ 6 25 Tělocvična - investice dokončení 100 000 100 000

3419/ 5 7 TJ SOKOL - dotace 156 930 25 081 182 011

3419/ 6 26 Antukové kurty - dokumentace, kolaudace 30 000 30 000

3429/5229 5 3429 Dotace místním spolkům 45 000 45 000

3612/ 6 3612 Byty 30 000 30 000

3631/ 5 3631 Veřejné osvětlení - běžný provoz 250 000 250 000

3632/ 5 3632 Pohřebnictví - běžná údržba 30 000 30 000

3635/ 6 3635 Územní plán 200 000 200 000

3639/ 5 8 Přispěvky do DSO Metuje a ÚPA, SMO 150 000 150 000

3639/ 5 9 Varovný systém - obecní rozhlas 10 000 10 000

3639/ 5 10 Rozpočtová rezerva 448 785 -293 400 155 385

3639/ 6 14 Prodeje pozemků - geometrické plány a poplatky 50 000 50 000

3639/ 6 15 Nákup pozemků pod cesty Volovka, Vinice, Humna, Sálovská 50 000 50 000

3639/ 6 15 Pozemkové úpravy Volovka 50 000 50 000

3639/ 5 47 Garáž technických služeb - elektrická energie 30 000 30 000

3721/ 5 3721 Odpady - nebezpečné a objemné 50 000 50 000

3722/ 5 18 Odpady - kompostovatelné 30 000 30 000

3722/ 5 19 Odpady - komunální a tříděné 200 000 200 000

3745/ 5 3745 Údržba veřejných prostranství 1 001 000 1 001 000

5213/ 5 64 Ukrajina - finanční pomoc 0 0

5213/ 5 5213 Zákonná rezerva na případná krizová opatření 20 000 20 000

5512/ 5 20 Požární ochrana - JSDH VJ 194 000 25 000 219 000

5512/ 5 21 Požární ochrana - Veselice 15 000 15 000

5512/ 6 62 Požární ochrana - nová hasičárna - projekt, soutěž - vlastní prostředky 100 000 100 000

5512/ 6 61 Požární ochrana - nová hasičárna - dotace KHK 3 000 000 3 000 000

6112/ 5 6112 Zastupitelstvo obce 1 300 000 1 300 000

6171/ 5 6171 Správa obce 1 100 000 1 100 000

6221/ 5 59 Ukrajina - ubytování 50 000 50 000

6221/ 5 64 Ukrajina - finanční pomoc 170 000 170 000

6310/5163 5 6310 Služby peněžních ústavů 10 000 10 000

6310/ 5 451 Úroky úvěru 30 000 30 000

6399/ 5 6399 Daň z příjmů obec 97 280 97 280

6402/5364 5 6402 Vratky dotací na volby 3 204 3 204

Výdaje celkem 12 616 200 981 681 13 597 880

Součty podle tříd: Třída 5: Běžné výdaje 7 796 200 8 677 880

Třída 6: Kapitálové výdaje 4 820 000 4 920 000

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Učiněno starostou

29.4.2022

Schváleno usnesením OZ č. 

6/2/2022 ze dne 31.5.2022




