Zápis
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice
konaného dne 14.12.2010 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici
Přítomni: Ing. Jeništa, p. Krčil, Kriegler, Meier, Metelka, Rudolf, Runštuková, Valeš,
Zelený
Omluveni:
Veřejnost : 18
Ověřovatelé zápisu: Krčil, Meier
Přítomné přivítal starosta obce Petr Jeništa a zahájil zasedání. 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.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola úkolů
Schválení úvěru na kanalizaci
Upřesnění usnesení zastupitelstva o odkupu kanalizačních přípojek
Volba členů Finančního výboru
Volba členů Kontrolního výboru
Úprava odměn členům výborů a komisí
Schválení žádostí o dotace z POV
Schválení dodatku Vnitřní směrnice O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA O FINANČNÍ
KONTROLE
9. Majetko-právní úkony :
- Záměr prodeje nemovitosti
10. Schválení rozpočtových změn pro rok 2010
11. Pravomoc starosty dělat rozpočtová opatření
12. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2011
13. Informace
- Kanalizace Velká Jesenice
- Vodovod Velká Jesenice- Nový Dvůr - Volovka – Veselice
- Složení kulturní komise – pověření přípravou oslav školy
- Socha p. Marie u Schejbalových
- Projednání Zásad územního rozvoje KHK
- Provoz MŠ o jarních prázdninách
- KČOV
- Další etapa přístavby tělocvičny
- Sídliště Rozkoš
- Elektroměr Mysyk
- PD Dolní Malá Strana
- Hotel Auli
- Výsprava vozovky a omezení tonáže
- Požadavek myslivců na pozemek
- Požadavky spolků na dotace
14. Diskuse
15. Usnesení
Výsledek hlasování pro program: pro
9
proti
0
zdržel se 0
Program jednání byl schválen.
1

1.
Kontrola úkolů
zajistí
termín
02/10 – Vypracovat plán zimní údržby komunikací
trvá
05/10 – Důsledně řešit parkování na chodnících a na silnici ve VJ starosta
trvá
10/10 – Zajistit kolaudaci a zápis do katastru budovu zastávky ČD
splněno
17/10 – Projednat častější sečení travních porostů s p. Plickou
starosta
do 31.3.11
18/10 - Prověřit možnost sběru bioodpadu fy Agro CS
„
do 31.3.11
19/10 – doplnit výbory a komise dalšími členy
splněno
20/10 – Připomínky p. Louvara k veř. osvětlení
splněno

2. Úvěr na kanalizaci
Starosta podal informace s finanční rozvahou z jednání s bankami o možnosti získání úvěru
na kanalizaci. Náklady včetně přípojek podle rozpočtu jsou 13 mil. Kč. Zdroje: cca 1
mil. Kč krajská dotace, 5,5 mil. dotace MZe a 1 mil. ze záloh na přípojky. Na krytí
nákladů obec potřebuje úvěr 6 mil. Kč. Z nabídek bank vyplývá možnost úvěru
v potřebné výši se splatností 10 let s pohyblivou nebo pevnou úrokovou sazbou.
Z obsáhlejší diskuze v níž se vyjádřili i někteří přítomní občané převážil názor na úvěr
s pevnou sazbou úroku po celou dobu splatnosti. Hlasováno proto bylo nejprve o
variantě úvěru s pevnou úrokovou sazbou.
Hlasování: pro
9 proti
0
zdržel se
0
OZ odsouhlasilo přijetí úvěru 6 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou.
Pro jednáním s bankami o poskytnutí a podmínkách úvěru starosta navrhl pověřit jeho a
místostarostu p. Rudolfa. Protože nebyl jiný návrh bylo hlasováno
Hlasování:
pro
9
proti 0
zdržel se
0
OZ pověřilo jednat o úvěru na kanalizaci Ing. Jeništu a P. Rudolfa.
3. Upřesnění prodeje kanalizačních přípojek
Starosta navrhl zpřesnění formulace usnesení zastupitelstva ze 7.4.2009 o prodeji
kanalizačních přípojek takto: Prodejní cena 1 bm přípojky bude vypočtena jako 50%
z celkové průměrné fakturované ceny za 1 bm přípojky.
Hlasování:
pro
9
proti
0
zdržel se
0
OZ schválilo prodejní cenu běžného metru kanalizační přípojky na úrovni 50% z průměrné
fakturované ceny.
4. Volba členů finančního výboru
Starosta přednesl návrh předsedy FV p. Valeše, aby výbor pracoval ve složení:
Ing. Valešová Zuzana, p. Toman a paní Jansová.
Hlasování:
pro
9
proti
OZ schválilo složení FV podle návrhu.

0

zdržel se

0

5. Volba členů kontrolního výboru
Starosta přednesl návrh předsedy KV p. Metelky, aby výbor pracoval ve složení:
p. Meier a p. Plaček
Hlasování:

pro

9

proti

0
2

zdržel se

0

OZ schválilo složení KV podle návrhu.
6. Úprava odměn členů výborů a komise
Starosta přednesl návrh, aby členové výborů a komise byli odměňováni od 1.1.2011.
Hlasování:
pro
9
proti
0
zdržel se
0
OZ schválilo začátek odměňování členů výboru a komise dnem 1.1.2011.
7. Žádosti o dotace
Starosta přednesl návrh na schválení žádosti o dotaci z dotačního titulu č. 2 Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje Komplexní úprava nebo dovybavení
veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura.
Obec požádala 16.11.2010 o dotaci na projekt „Údržba zeleně v obci“. OZ by tuto
žádost mělo dodatečně schválit a schválení bude doplněno do dokumentace na KHK.
Jde o kácení a prořez několika košatých stromů. Dále je v plánu celková parková
úprava u rozptylové loučky na hřbitově. Celkové náklady obce by měly být 200tis.,
dotace by měla krýt 50%.
Hlasování:
pro
9
proti
0
zdržel se
OZ schválilo žádost o dotaci na projekt „Údržba zeleně v obci“

0

Starosta přednesl návrh na schválení žádosti o dotaci z dotačního titulu č. 4 Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje Dotace úroků z úvěru.
Obec požádala 11.11.2010 o dotaci na projekt „Splátka úroků úvěru pro přístavbu
tělocvičny při ZŠ Velká Jesenice, na úpravu školní jídelny a na dofinancování splaškové
kanalizace“. OZ by tuto žádost mělo dodatečně schválit a schválení bude doplněno do
dokumentace na KHK.
Jde o dotaci na úroky běžícího úvěru.
Hlasování:
pro
9
proti
0
zdržel se
0
OZ schválilo žádost o dotaci na projekt „Splátka úroků úvěru pro přístavbu tělocvičny při
ZŠ Velká Jesenice, na úpravu školní jídelny a na dofinancování splaškové kanalizace“.
8. Dodatek vnitřní směrnice
Starosta přednesl návrh dodatku č.1 vnitřní směrnice O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA O
FINANČNÍ KONTROLE. Dodatkem se kontrola hospodaření školy a zájmových
organizací přesouvá z kontrolního výboru na výbor finanční.
Hlasování:
pro
9
proti
0
zdržel se
OZ schválilo dodatek vnitřní směrnice ve znění viz. příloha.

0

9. Majetko-právní úkony
Starosta přednesl návrh záměru prodeje nemovitosti - pozemkové parcely č.178/116 v k.ú.
Velká Jesenice o výměře 135 m2 oddělené geometrickým plánem č. 355-2227/2009. Jde o
máchadlo na proutnici.
Hlasování:
pro
9
proti
0
zdržel se
OZ schválilo záměr prodeje pozemku p.p.č. 178/116 dle návrhu.
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0

10. Rozpočtové změny pro rok 2010
Starosta seznámil přítomné s dosavadními výsledky rozpočtu. Je předpoklad nenaplnění
příjmů a menší potřeba výdajů. Starosta navrhl provést rozpočtové opatření č. 5, které
snižuje příjmy o 120450 Kč a snižuje výdaje o 128450Kč. Nově je tedy schodek rozpočtu
plánovaný na 413610 Kč. Bude financován z třídy 8.
Po krátké diskuzi došlo k hlasování.
Hlasování:
pro
9
proti
0
zdržel se
OZ schválilo rozpočtové opatření č. 5 dle návrhu (viz příloha).

0

11. Pravomoc starosty činit rozpočtová opatření
Na základě předběžného auditu a v něm navrženého nápravného opatření a
z důvodu pružnějšího řešení finančních opatření v rámci dodržování rozpočtové kázně
starosta navrhuje:
Udělit starostovi pravomoc dělat rozpočtová opatření a to: v oblasti příjmů do výše
přijímaných dotací, v oblasti výdajů do výše 200 tis. Kč v rámci platného rozpočtu za
podmínky informovat o provedených rozpočtových opatřeních zastupitele na nejbližším
zasedání OZ.
Po diskuzi a vysvětlení bylo hlasováno.
Hlasování:
pro
8
proti
0
zdržel se
1
OZ uděluje starostovi pravomoc dělat rozpočtová opatření a to: v oblasti příjmů do výše
přijímaných dotací, v oblasti výdajů do výše 200 tis. Kč v rámci platného rozpočtu za
podmínky informovat o provedených rozpočtových opatřeních zastupitele na nejbližším
zasedání OZ.
12. Rozpočtové provizorium na rok 2011
Starosta předložil návrh vyrovnaného rozpočtového provizoria na rok 2011.
Hlasování:
pro
9
proti
0
zdržel se
0
OZ schválilo navržené rozpočtové provizorium na rok 2011 (viz příloha).
13. Informace
• Kanalizace – starosta informoval o předpokladu jednání s dodavatelem k doplnění
smlouvy s tím, že akce by měla být započata v lednu 2011 s termínem dokončení
do 30. června 2012.
• PD vodovod V. Jesenice-Veselice- N. Dvůr-Volovka. Projekt hlavního řádu je
hotov, přípojky budou dokončeny začátkem roku 2011.
• Kulturní komise, jako poradní orgán starosty bude pracovat ve složení: paní
Runštuková (předsedkyně), paní Cohornová, paní Slabá, paní Šintáková, sl.
Plašilová, pan Krčil, pan Kriegler
• Kulturní komise byla pověřena přípravami oslav výročí školy
• Socha Panenky Marie u Schejbalových je opravena nákladem 200.000 Kč,
přičemž dotace by měla být 50%. Repliky sošek budou dokončeny na jaře 2011 za
dalších cca 30.000 Kč.
• Oprava Křížku na rozcestí k Veselici poškozeného vandalsky barvou bude
opravena rovněž na jaře 2011.
• Zásady územního rozvoje KHK – budou veřejně projednány 1.2.2011 od 9:00
v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové
• Provoz MŠ o jarních prázdninách. Požadavek byl projednán s ředitelkou školy se
závěrem, že v případě zájmu bude MŠ v provozu.
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KČOV bude výhledově nutné rozšířit o další pole. Vzhledem k tomu, že byla
zkolaudována ve stávajícím rozsahu bude požadován nový projekt odpovídající
současným předpisům. Současně bude do rozsahu zahrnuta repase stávajících polí.
Projekt by měl být zadán v roce 2011 aby byl připraven pro žádosti o dotace.
Dostavba tělocvičny – podle původních záměrů byly Velkojesenické s.r.o. zadány
veškeré zbývající zednické práce (hrubá stavba, omítky, betonové podlahy) a
montáž schodišť.
Na Územním pracovišti Náchod Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje byla konzultována možnost zjednodušení projektované
vzduchotechniky. Omezení podle norem není možné (nutnost odvlhčení a ohřátí
nasávaného vzduchu). Jen na vzduchotechniku je to náklad cca 500.000 Kč. Proto
z finančních důvodů není možné přístavbu dobudovat ke kolaudaci a dokončí se
pouze výše zmiňované práce. Uvažovat se dále bude o definitivním dobudování
dvou pokojů tak, aby mohly sloužit jako šatny včetně sprch a sociálního zařízení.
Sídliště Rozkoš – stavební úřad přerušil řízení o povolení dělení pozemku na
parcely. Požaduje nejprve vyjádření příslušných odborů MěÚ Náchod, Policie ČR,
ČEZ atd. k celkovému záměru včetně přístupu po Sálovské cestě. Stávající
vlastníci pozemku vyslovili souhlas s prodloužením termínu respektovat
dohodnutou cenu do 30.6.2011.
Elektroměr v čp. 102 – odběrné místo bylo přepsáno na nájemce nemovitosti. p.
Mysyka.
PD dolní Malá strana projekt na komunikaci bude dokončen během února 2011.
Po položení kanalizace bude nutné na několika úsecích uložit spojovací kabely do
ochranných žlabů což představuje další původně neplánovaný náklad cca 150-200
tis. Kč. Příprava PD na další etapy komunikace bude pokračovat.
Hotel Auli – Stále se nedaří kontaktovat vlastnici nemovitosti. Proběhlo také
jednání s vedoucí stavebního úřadu v Č. Skalici ing. Zákravskou s cílem omezit
nebezpečí úrazu se závěrem, že v lednu 2011 bude uskutečněna kontrola
nemovitosti a dohodnuty další kroky dle platné stavební legislativy.
Výsprava komunikace č. 304/2. Slíbenou výspravu SÚS Jaroměř neprovedla,
protože druhý den po jednání přišlo zimní počasí. Pan Zelený informoval o
negativním vyjádření referátu dopravy v Náchodě k omezení tonáže na průjezdu
obcí. Připravuje podklady pro další jednání a zintezivnění tlaku na vlastníka
komunikace Královéhradecký kraj.
Požadavek mysliveckého sdružení na pozemek pro postavení garáže na traktor
včetně spolkového zázemí. Obec hledá vhodný pozemek, ale možnosti jsou
omezené vzhledem k územnímu plánu a tomu, že obec vlastní minimum pozemků.
Požadavky spolků na dotace. Spolky by měly urychleně předložit požadavky na
dotace z obecního rozpočtu na svoji činnost. Tyto požadavky budou zapracovány
do rozpočtu pro rok 2011, který by se měl schválit na lednové schůzi OZ.
Dopis občanů Veselice – omluva starosty. Prozatím nebyl čas komplexně řešit.
V rozpočtu je ale počítáno s opravou střechy obecního domku v M. Veselici.
Vhodné by bylo založit osadní výbor, který by řešil priority požadavků.

14. Diskuze
p. Šinták – navrhl možnost využití prodejny pro myslivecké sdružení. Objekt je pro tyto
účely nevhodný, mimo to je uvažován pro potřeby obce.
p. Metelka – připomínka, že prodejna je na státním pozemku a dotaz zda obec z něho platí
nájem. Obec platí nájem ze všech státních pozemků Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
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Ing. Míl – upozornil na povinnost občanů u nichž je to technicky možné připojit se na
kanalizaci. V opačném případě musí každý dokládat referátu životního
prostředí zákonné nakládání s odpadními vodami z jím vlastněných objektů.
- sdělil, že vodovodní řád na Veselici, N. Dvůr a Volovku je projektován tak, aby
se i při předpokládaném běžném odběru voda v něm dostatečně vyměňovala.
p. Effenberk – dotaz na řešení odpadních vod z firmy Jeseničan. Úkol pro starostu.

Zapsal: Rudolf
Ověřovatelé:

Starosta obce:
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Usnesení
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Velká Jesenice,
konaného dne 14.12.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velká Jesenice.
Obecní zastupitelstvo:
Schvaluje :
- Úvěr na kanalizaci ve výši 6 mil. s úrokovou sazbou pevnou po celou dobu
splácení. Jednáním o úvěru pověřuje starostu ing. Jeništu a místostarostu Pavla
Rudolfa
- Upřesnění ceny za prodej kanalizační přípojky – cena za 1 běžný metr bude 50%
z fakturované částky a bude vypočtena průměrem za všechny budované přípojky.
- Členy finančního výboru: Ing. Zuzana Valešová, paní Jana Jansová a pan
Rostislav Toman.
- Členy kontrolního výboru: p. Meier a p. Plaček
- Úpravu odměn členů výborů a komise – odměnu budou pobírat od 1.1.2011
- Žádost o dotaci na projekt „Údržba zeleně v obci“ z dotačního titulu č. 2 Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje Komplexní úprava nebo dovybavení
veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura
- Žádost o dotaci na projekt „Splátka úroků úvěru pro přístavbu tělocvičny při ZŠ
Velká Jesenice, na úpravu školní jídelny a na dofinancování splaškové
kanalizace“. z dotačního titulu č. 4 Programu obnovy venkova Královéhradeckého
kraje Dotace úroků z úvěru
- Dodatek č.1 vnitřní směrnice O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA O FINANČNÍ
KONTROLE viz. příloha
- Záměr prodeje pozemkové parcely č.178/116 v k.ú. Velká Jesenice o výměře
135m2 oddělené geometrickým plánem č. 355-2227/2009.
- Rozpočtové změny na rok 2010 opatření č.5 – viz. příloha
- Pravomoc starosty dělat rozpočtová opatření a to: v oblasti příjmů do výše
přijímaných dotací, v oblasti výdajů do výše 200 tis. Kč v rámci platného rozpočtu
za podmínky informovat o provedených rozpočtových opatřeních zastupitele na
nejbližším zasedání OZ
- Rozpočtové provizorium na rok 2011 – viz příloha
Bere na vědomí:
Informace podané v bodu č. 13 programu
Úkoly:
02/10 – Vypracovat plán zimní údržby komunikací
J. Zelený
05/10 – Důsledně řešit parkování na chodnících a na silnici ve VJ starosta
17/10 – Projednat častější sečení travních porostů s p. Plickou
starosta
18/10 - Prověřit možnost sběru bioodpadu fy Agro CS
„
21/10 – Zajistit vklad věc. břemene na pozemek u č. 137 a 181
„
22/10 – Pokračovat v jednání s fy. Jeseničan, zjistit možnost postihu „
23/10 – Seznámit se s připomínkami p. Skalického k Veselici
„
24/10 – Zajistit kolaudaci veř. osvětlení u Místa her a tělocvičny
„
25/10 – Zajistit kolaudaci antukového hřiště
„
26/10 – Sestavit plán společenských a sportovních akcí na r. 2011
„
Hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.
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Proti

0

Zdržel se

Ve Velké Jesenici dne 14.12.2010 skončeno ve 19,55 hod.
Zapsal: Rudolf
Ověřovatelé:

Starosta obce:
7

0

31.1.11
průběžně
do 31.3.11
do 31.3.11
do 31.1.11
do 31.1.11
do 31.1.11
do 31.3.11
do 31.3.11
do 31.1.11

Obec VELKÁ JESENICE
552 24 Velká Jesenice 200

Vnitřní směrnice

O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA O FINANČNÍ KONTROLE
Dodatek Č.1
Tímto dodatkem se mění vnitřní směrnice schválená OZ 22.11.2005 takto:
V bodě 7.1.3.5 se mění řádek Kontroluje: starosta obce a kontrolní výbor na Kontroluje:
starosta obce a finanční výbor.
V bodě 7.1.3.6 se mění řádek Kontroluje: starosta obce, hlavní účetní, kontrolní výbor na
Kontroluje: starosta obce, hlavní účetní a finanční výbor.
Schváleno OZ Velká Jesenice dne 14.12.2010

Petr Jeništa
starosta

Telefon, fax :
491 459 256

E-mail :
info@velkajesenice.cz

Bankovní spojení :
KB Náchod 6026-551/0100

IČO :
00273163

