Zápis
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice
č. 1/2011 konaného dne 1.2.2011 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici
Přítomni: Jeništa, p. Krčil, Kriegler, Metelka, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený
Omluveni: Meier
Veřejnost: 23
Zapisovatel: Rudolf
Ověřovatelé zápisu: Krčil, Metelka
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. Kontrola úkolů
2. Dodatek k jednacímu řádu
3. Rozpočtové opatření č. 6/2010
4. Zpráva o hospodaření obce v roce 2010
5. Rozpočet obce na rok 2011
6. Úprava odměn členů výborů a komise
7. Záměr odkoupit pozemky
8. Prodej pozemku p.p.č. 178/116 v k.ú. Velká Jesenice
9. Pronájem restaurace v tělocvičně
10. Schválení kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2011
11. Zástavba K Rozkoši
12. Plán zimní údržby
13. Informace
Hlasování o programu
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
Usnesení č.1/1/2011 bylo schváleno

ZDRŽELO SE: 0

1. Kontrola úkolů
zajistí
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
„
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termín
splněno
průběžně
do 31.3.11
do 31.3.11
do 31.1.11
do 31.1.11
splněno
do 31.3.11
do 31.3.11
splněno

2. Dodatek k jednacímu řádu
Starosta informoval o potřebě jednoznačnosti a přehlednosti zasedání zastupitelstva a
jednotlivých usnesení. Proto navrhuje Dodatek č.1 – O číslování zasedání a usnesení
zastupitelstva k jednacímu řádu zastupitelstva obce Velká Jesenice schválenému
31.10.2006. Dodatek říká, že jednotlivá zasedání OZ budou číslována vždy v rámci
jednoho kalendářního roku (příklad: Zasedání č.1/2011). Jednotlivá usnesení OZ
budou číslována v rámci jednoho zasedání (příklad: Usnesení č.1 ze zasedání
č.5/2011, nebo zkráceně Usnesení č.1/1/2011).
Usnesení č. 1/1/2011 – Zastupitelstvo obce Velká Jesenice schvaluje
Dodatek č.1 – O číslování zasedání a usnesení zastupitelstva k JEDNACÍMU
ŘÁDU OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÁ JESENICE schválenému
31.10.2006. Dodatek je přílohou zápisu.
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
Usnesení č.1/1/2011 bylo schváleno

ZDRŽELO SE: 0

3. Rozpočtové opatření č. 6/2010
Starosta informoval, že dne 15.12.2010 provedl rozpočtové opatření č. 6/2010.
Rozpočtové opatření bylo provedeno v souladu s pravomocí jemu svěřenou v usnesení
zastupitelstva ze dne 14.12.2010.
Rozpočtové opatření je popsáno v příloze a spočívá v navýšení příjmů o 100 tisíc
přijatých jako dotace na opravu kulturní památky sousoší P. Marie u Schejbalových.
Uvedených 100 tisíc bylo ve výdajích naúčtováno do rozpočtové rezervy a tím byly
navýšeny výdaje, takže bilance rozpočtu zůstává stejná.

4. Zpráva o hospodaření obce v roce 2010
Starosta k přiložené zprávě o hospodaření obce shrnul, že příjmy jsou oproti plánu
vyšší asi o 90 tis. díky vyšší dani z příjmu fyzických osob ze SVČ a výdaje jsou nižší
hlavně díky 150 tis., které Velkojesenická fakturovala až v lednu.
Zpráva o hospodaření obce je přiložena jako: Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok
2010 – stav k 31.12.2010
5. Rozpočet obce na rok 2011
Starosta konstatoval, že návrh rozpočtu visel na úředních deskách více než zákonem
požadovaných 15 dní a to od 15.1. do 1.2.2011. Dále konstatoval, že návrh rozpočtu
připomínkoval finanční výbor a zastupitelé na pracovním zasedání. Na základě
připomínek vznikl rozpočet, který byl předložen ke schválení zastupitelstvu.
Byly k němu vzneseny tyto další připomínky:
• SDH Žádá o 10000 na činnost SDH – kroužek mladých hasičů a pořádání
hasičské soutěže
• o.s. Na staré faře žádá o 5000 na energie a účetnictví
• ČZS žádá 5000 na činnost (výlet)
Po vysvětlení byl schválen navržený rozpočet, který je v příloze.
Usnesení č. 2/1/2011 – Zastupitelstvo obce Velká Jesenice schvaluje
Rozpočet obce na rok 2011 v podobě jak je přiložen k zápisu.
Hlasování:
ANO: 7
NE: 1
Usnesení č.2/1/2011 bylo schváleno

ZDRŽELO SE: 0
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6. Úprava odměn členů výborů a komise
Starosta informoval, že na ustavujícím zasedání došlo k chybě při stanovování odměn
členů výborů a komisí, kteří nejsou členy OZ. Jejich odměny byly chybně odvozeny
z Nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění
pozdějších předpisů. Takto však lze odměňovat pouze členy obecních zastupitelstev,
s ostatními by obec musela uzavírat pracovní dohody. Se všemi dotčenými byla tato
možnost diskutována a všichni odměňování touto formou odmítli s tím, že budou práci ve
výborech a komisích vykonávat bezplatně. Starosta navrhuje revokovat usnesení OZ ze
dne 9.11.2010 tak, že se zrušuje řádek:
člen výboru nebo komise, nečlen OZ 370 Kč/měs.
Usnesení č. 3/1/2011 – Zastupitelstvo obce Velká Jesenice revokuje usnesení OZ ze dne
9.11.2010 tak, že se zrušuje řádek:
člen výboru nebo komise, nečlen OZ 370 Kč/měs.
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
Usnesení č.3/1/2011 bylo schváleno

ZDRŽELO SE: 0

7. Záměr odkoupit pozemky
Starosta informoval o jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Z jednání vyplývá, že požadované pozemky pod tělocvičnou, pod samoobsluhou a v jejím
okolí by mělo být možno v letošním roce od státu odkoupit. Jde o pozemky st.p.č. 248 a
p.p.č. 10/2, 10/3 a 17/2 všechny v k.ú. Velká Jesenice. Některé pozemky, nebo jejich části
by mělo být možno převézt podle zákona bezúplatně.
Usnesení č. 4/1/2011 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu ke krokům vedoucím
k získání pozemků st.p.č. 248 a p.p.č. 10/2, 10/3 a 17/2 všechny v k.ú. Velká Jesenice
od státu.
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
Usnesení č.4/1/2011 bylo schváleno

ZDRŽELO SE: 0

8. Prodej pozemku p.p.č. 178/116 v k.ú. Velká Jesenice
Starosta konstatoval, že záměr prodeje pozemku byl schválen na zasedání OZ dne
14.12.2010 a byl vyvěšen na úředních deskách více než zákonem požadovaných 15 dní a
to od 17.12.2010 do 21.1.2011. Podle smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí a paní
Jindřiškou Holečkovou ze dne 7.1.2008 starosta navrhuje prodej pozemkové parcely
č.178/116 v k.ú. Velká Jesenice o výměře 135 m2 oddělené geometrickým plánem č. 3552227/2009 panu Karlu Holečkovi. Cena pozemku je 6750Kč (135m2x50Kč/m2). Pan
Holeček dále uhradí cenu vyhotoveného geometrického plánu 6605 Kč a poplatky za
vklad do KN.
Usnesení č. 5/1/2011 – Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemkové parcely č.178/116
v k.ú. Velká Jesenice o výměře 135 m2 oddělené geometrickým plánem č. 3552227/2009 panu Karlu Holečkovi. Cena pozemku je 6750Kč (135m2x50Kč/m2). Pan
Holeček dále uhradí cenu vyhotoveného geometrického plánu 6605 Kč a poplatky za
vklad do KN
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
Usnesení č.5/1/2011 bylo schváleno

ZDRŽELO SE: 0

9. Pronájem restaurace v tělocvičně
Starosta informoval zastupitele o problémech současného nájmu restaurace v tělocvičně a
možnostech řešení. Navrhuje zachovat stávající nájem, ale zároveň vyhlásit nový záměr
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pronájmu restaurace. Záměr bude nabízet dvě možnosti pronájmu restaurace, a to stávající
podmínky, nebo sloučení nájemce restaurace se správcem tělocvičny.
Usnesení č. 6/1/2011 – Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu restaurace
v tělocvičně.
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
Usnesení č.6/1/2011 bylo schváleno

ZDRŽELO SE: 0

10. Schválení kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2011
Starosta přednesl a vysvětlil kalkulaci cen vodného a stočného pro rok 2011 jak ji
vypracovala Velkojesenická s.r.o.
Usnesení č. 7/1/2011 – Zastupitelstvo schvaluje ceny vodného a stočného od 1.1.2011,
tak jak je uvedena v příloze.
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
Usnesení č.7/1/2011 bylo schváleno

ZDRŽELO SE: 0

11. Zástavba K Rozkoši
Starosta rekapituloval dosavadní vývoj. Informoval o dalších výhledech a finančních
prioritách odsouhlasených v rozpočtu pro rok 2011. Navrhuje na neurčitou dobu zastavit
činnosti směřující k vybudování sídliště K Rozkoši, zaplatit objednané služby a další
kroky nepodnikat.
Diskuse:
V diskusi Ing. Míl označil rozhodnutí za „dlouhodobě připravené a plánované“ a zeptal
se jaké pozemky bude obec nabízet případným zájemcům o přistěhování. Dále řekl, že
důsledkem tohoto rozhodnutí bude výhledově uzavření školy pro nízký počet dětí.
PhDr. Poláková (ředitelka ZŠ) také potvrdila špatný výhled v počtu žáků s tím, že neví
s jakým minimálním počtem žáků bude možno školu provozovat.
Starosta zopakoval, že toto rozhodnutí plánováno nebylo, ale vzniklo na základě současné
i budoucí finanční náročnosti projektu a podle investičních priorit zastupitelstva. Dále
řekl, že obec nyní vlastní nejméně tři parcely vhodné k zastavění. Pokud se podaří
zlepšit služby v obci, mohl by se zlepšit obchod se soukromými pozemky i příliv nových
lidí a potažmo dětí do obce. Starosta také konstatoval, že investiční záměr „Rozkoš“
nikdy nebyl finančně kompletně připraven a jako takový celkově schválen
zastupitelstvem.
Místostarosta Rudolf, jako člen minulého zastupitelstva, potvrdil, že původní odhad
finanční náročnosti pro obec byl nižší, než se ukázalo v dalších etapách příprav.
Usnesení č. 8/1/2011 – Zastupitelstvo schvaluje zastavení činnosti na vybudování
sídliště K Rozkoši.
Hlasování:
ANO: 7
NE: 0
Usnesení č.8/1/2011 bylo schváleno

ZDRŽELO SE: 1

12. Plán zimní údržby
Místostarosta Jaroslav Zelený představil plán připravený ve spolupráci s Velkojesenickou
s.r.o. Dále uvedl, že plán zatím není trvale odzkoušen a na základě zkušeností
Velkojesenické, Obce i občanů se postupně může doplňovat.
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Usnesení č. 9/1/2011 – Zastupitelstvo schvaluje Plán zimní údržby, tak jak je uveden v
příloze.
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
Usnesení č.9/1/2011 bylo schváleno

ZDRŽELO SE: 0

13. Informace
• Během prosince a ledna proběhly inventury obecního majetku a kontroly
využívání obecních prostředků
• Podepsán Dodatek smlouvy se stav. dozorem kanalizace – Beneš
• Podepsána Mandátní smlouva se stav. dozorem tělocvičny - Stolín
• Podepsána Smlouva o PD na přípojky - vodovod Veselice - Řezníček
• Podepsán Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí na sídliště Rozkoš
• Podepsána Smlouva o smlouvě budoucí s Povodím Labe č.j.384/2010 – vodovod
Veselice
• MP Jaroměř a.s. oznámil ceny za svoz komunálního odpadu na rok 2011
• Zamítnuta žádost o příspěvek na Historický vlak 4.6., 6.8., 1.10., mikulášský 4.12.
• Potvrzen příspěvek na pojízdnou prodejnu Veselice a Volovka
• Auli hotel – zrušena kontrolní prohlídka stavby – majitel zásilku nepřevzal, stav
nemovitosti zatím neohrožuje
• Oprava Křížku k Veselici – znovu poničen barvou, v rámci možností očištěno,
zbytek na jaře
• Stavba tělocvičny – celkový rozpočet stávající etapy 3.022.127 Kč. Po
nejnutnějších pracích bude opět rozděleno na podetapy
• Oslavy školy – ZŠ a kulturní komise připravili návrh programu. Ing. Míl sestavuje
almanach, na OÚ jsou shromažďovány podklady
• Veselice – po diskusi s občany se nebude zřizovat osadní výbor, budou schůze
starosty s občany – cca 3 x za rok
• Hráz Koupaliště – je porušena, sákne a při vyšším stavu protéká malým proudem.
Situace je podle starosty nebezpečná pro domy a obyvatele v bezprostředním okolí
i na dolním toku potoka. S nájemcem panem Vaňkem bylo dohodnuto udržení
současného nízkého stavu hladiny v koupališti, při kterém hráz sákne minimálně.
Stav hráze byl konzultován s panem Pázlerem z odboru výstavby MěÚ Č. Skalice,
který doporučuje celkovou rekonstrukci hrázového valu a nedoporučuje pouhou
sanaci na návodní straně. Bude vyžadován posudek od osoby, která vodní díla
v tomto ohledu zná (projektant, statik, . . . ). Při hledání řešení se objevil návrh
celé koupaliště zrušit, vodní plochu zasypat, přívodní drenáž zatrubnit a
přesměrovat přímo do potoka. Na takto vzniklé volné ploše by vzniklo místo pro
zeleň, nebo výhledově pro zastavění. Tato možnost řešení byla předběžně
konzultována s příslušnými úřady s výsledkem, že jedinou výhradu by měl
pravděpodobně odbor životního prostředí MěÚ Náchod. Výhrada by byla
vznesena pokud by se zjistilo, že zrušení koupaliště by zničilo přirozený domov
chráněných živočichů (např. žab). Pokud by ovšem místo velkého koupaliště
vznikla menší přírodní tůň, z pohledu životního prostředí by to byl spíše krok
správným směrem s možným získáním dotací pro tento záměr. Starosta problém
s hrází a možné zasypání koupaliště již v lednu předložil občanům k veřejné
diskusi.
Diskuse ke koupališti:
Pan Semerák se vyslovil za zachování koupaliště. Z důvodů nostalgických a tradičních –
učil se tam plavat. Dále z důvodů estetiky života a vzácnosti přirozených vodních
zdrojů.
Pan Jaroslav Kmoníček starší se za koupaliště také přimlouvá, ale zároveň poukazuje na
možnou složitost řešení a závažnost havarijního stavu. Podle něj je možné, že nesákne
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přímo jen hráz, ale že se do hráze voda dostává pod břehovou dlažbou po stranách
koupaliště.
Ing. Míl navrhuje nejjednodušší řešení – zaspárovat návodní stranu hráze a tělěso hráze
nechat „samoopravit“ gravitačním sedáním.
Starosta za toto řešení není ochoten převzít odpovědnost a koupaliště takto provozovat.
Dále vyzval přítomné aby navrhli možné smysluplné využití tak, aby prostředky
investované do případné opravy přinesly odpovídající užitek.
Pan Effenberk upozornil, že provozování a údržba koupaliště byly vždy náročné. Pokud
ne na finance tak na lidskou práci, když bylo koupaliště pravidelně čištěno,
odbahňováno, spárovány břehy a udržována zeleň. Ohradil se také proti dlouhému
trvání „provizorního řešení“, kdy by se se stavem koupaliště nic nedělalo a jen se
držel nízký stav vody. Podle něj prorůstající vegetace stav koupaliště ještě více a
závažněji zhorší.
Pan Hofman připomněl, že koupaliště je vydatným zdrojem závlahové vody pro TJ
SOKOL, která před několika lety do celého systému závlah investovala mnoho peněz a
lidského úsilí.
Starosta shrnul a uzavřel diskusi tím, že pro okamžité jednání bude podstatný posudek
odborníka o závažnosti narušení hráze. Pro celkové řešení bude podstatný výsledek
veřejné diskuse o účelnosti vynaložení veřejných prostředků.
14. Diskuze
p. Krčil – vyslovil nesouhlas s neschválením dotace pro SDH s argumentací, že
členové SDH jako jediní vykonávají na požádání práce pro obec.
Ing. Míl – nesouhlasí se záměrem vyškrtnout z projektu česko-polské spolupráce
vyprošťovací soupravy s tím, že mají být použity na cvičení v rámci projektu
p. Janoušek – podrobně vysvětlil pojmy: SDH je dobrovolná organizace tak jako
např. včelaři, zahrádkáři apod. a JSDH, výjezdová jednotka ustanovená
zákonem a zahrnutá v záchranném systému, kterou je tím pádem obec
povinna financovat.
Starosta – v reakci na předchozí připomínky uvedl, že požární ochranu V. Jesenice
bylo v r. 2010 vč. dotací uvolněno 213 tis. Kč z čehož převážná část byla na
JSDH. Pro letošní rok je v rozpočtu 63 tis. Kč. Vyprošťovací soupravy nejsou
v projektu česko-polské spolupráce zahrnuty do „závazných ukazatelů“, proto
byly v rámci úsporného rozpočtu vyškrtnuty. SDH má na rozdíl od ostatních
dobrovolných organizací v obci zázemí v obecním objektu včetně nákladů na
jeho provoz, údržbu a energie. Dále na náklady obce má zajištěnu dopravu na
soutěže vozidly JSDH. Z těchto důvodu zastupitelé dotaci pro SDH
neschválili.
p. Šinták – dotaz zda má sníženou dotaci i TJ Sokol V. Jesenice. Odpověď ne.
p. Kmoníček Jar. ml. – podrobně v konkrétních číslech vysvětlil účelnost a využití
dotace od obce v TJ Sokol V. Jesenice. TJ pro svoji činnost má
v dlouhodobém bezplatném pronájmu majetek obce, ale ve své režii hradí
provoz, údržbu i energie. Z dotací se obci vrací zpět 75% za pronájmy
tělocvičny a přes Velkojesenickou za sekání hřiště.
paní Runštuková – dotaz na termíny svozu komunálního odpadu.
Starosta informoval, že svoz provádí firma MP Jaroměř ve čtvrtek.
p. Effenberk – otázka, zda úprava cen vodného a stočného bude se zpětnou platností
od 1.1.2011. Ano.
Podnět aby se zvážilo svícení ve V. Jesenici také po celou noc jako v částech
Veselice a Volovka.
Starosta – vedení obce se tím bude zabývat, ale představovalo by to zvýšení výdajů
o cca 80 tis. korun, což by byl veliký problém pro rozpočet za „malé“ zvýšení
komfortu života občanů.
p. Cohorna – upozornil na poškozený strop v tělocvičně
6

Starosta – o problému ví, oprava je již zadána Velkojesenické s.r.o. a měla by
proběhnout 2.2.2011.
p. Ulrich – požaduje, aby při stavbě kanalizace byly zachovány původní drenáže
jednotlivých domů.
Starosta – je to samozřejmost, je však potřeba těsně před realizací na konkrétní
místa upozornit stavební dozor.
Jaroslav Kmoníček mladší, jako úřadující předseda TJ SOKOL VJ, přednesl
problém s používáním prostor a umýváren v kabinách na hřišti. Prostory po
zimní období již několik let používá Obec Velká Jesenice pro potřeby
převlékání a sprchování cvičenců v tělocvičně. Za zapůjčení, uklízení vodu a
ohřev vody obec platí celkem 1500 Kč za celou sezónu od listopadu do března.
Upozornil, že TJ by kabiny jinak v listopadu zazimovala netopila a začala
používat od března. Spotřebovaná elektřina jen za období listopad 2010 –
prosinec 2011 bude TJ stát cca 20 tisíc korun.
Starosta uznává nepoměr mezi náklady TJ a platbou obce. Obec by měla platit
daleko víc, nebo tuto službu nepožadovat po TJ a tím pádem nenabízet
cvičencům. Jednoznačné rozhodnutí o náhradách na tomto jednání nepadne a
bude dále konzultováno se všemi zastupiteli.

Shrnutí usnesení
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Velká Jesenice,
č.1/2011 konaného dne 1.2.2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velká
Jesenice.
Obecní zastupitelstvo:
Usnesení č. 1/1/2011 – Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.1 – O číslování zasedání a
usnesení zastupitelstva k JEDNACÍMU ŘÁDU OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
OBCE VELKÁ JESENICE schválenému 31.10.2006. Dodatek je přílohou zápisu.
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2010 – viz příloha.
Bere na vědomí Zprávu o hospodaření obce v roce 2010 – viz příloha: Rozpočet Obce
Velká Jesenice na rok 2010 – stav k 31.12.2010
Usnesení č. 2/1/2011 – Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet obce na rok 2011 v podobě
jak je přiložen k zápisu.
Usnesení č. 3/1/2011 – Zastupitelstvo revokuje usnesení OZ ze dne 9.11.2010 tak, že se
zrušuje řádek:
člen výboru nebo komise, nečlen OZ 370 Kč/měs.
Usnesení č. 4/1/2011 – Zastupitelstvo schvaluje pověření starosty ke krokům vedoucím
k získání pozemků st.p.č. 248 a p.p.č. 10/2, 10/3 a 17/2 všechny v k.ú. Velká Jesenice
od státu.
Usnesení č. 5/1/2011 – Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemkové parcely č.178/116
v k.ú. Velká Jesenice o výměře 135 m2 oddělené geometrickým plánem č. 3552227/2009 panu Karlu Holečkovi. Cena pozemku je 6750Kč (135m2x50Kč/m2). Pan
Holeček dále při podpisu smlouvy uhradí cenu vyhotoveného geometrického plánu
6605 Kč a poplatky za vklad do KNČR.
Usnesení č. 6/1/2011 – Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu restaurace
v tělocvičně.
7

Usnesení č. 7/1/2011 – Zastupitelstvo schvaluje ceny vodného a stočného od 1.1.2011,
tak jak je uvedena v příloze.
Usnesení č. 8/1/2011 – Zastupitelstvo schvaluje zastavení činnosti na vybudování
sídliště K Rozkoši.
Usnesení č. 9/1/2011 – Zastupitelstvo schvaluje Plán zimní údržby, tak jak je uveden v
příloze.
Bere na vědomí informace z bodu 12
Úkoly:
zajistí
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 „
24/10 – Zajistit kolaudaci veř. osvětlení u Místa her a tělocvičny
„
25/10 – Zajistit kolaudaci antukového hřiště
„
01/11 - Zveřejnit záměr pronájmu klubu u tělocvičny
starosta
02/11 - Dojednat s RK a vlastníky pozemku zastavení aktivit
kolem sídliště Rozkoš
starosta
03/11 - Zjistit možnost zimní údržby Volovky dodavatelem pro
obec Šestajovice
starosta
04/11 - Vyžádat písemné stanovisko stavebního úřadu v Č. Skalici
ke stavu a nezabezpečenému přístupu nepovolaných osob
z hlediska možnosti hrozícího úrazu v bývalém hotelu
Auli ve V. Jesenici
starosta
05/11 - Prověřit nakládání s odpady občany nelikvidujícími je
prostřednictvím firmy MP Jaroměř a.s.
starosta
06/11 - Prověřit regulaci veřejného osvětlení ve Veselici a na
Volovce
starosta
Hlasování o shrnutí usnesení a úkolech:
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
ZDRŽELO SE: 0
Shrnutí Usnesení ze zasedání č.1/2011 bylo schváleno

Ve Velké Jesenici dne 1.2.2011 skončeno ve 20:15hod.
Zapsal: Rudolf

Ověřovatelé:

Břetislav Krčil

Starosta obce:

Josef Metelka

Petr Jeništa
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termín
průběžně
do 31.3.11
do 31.3.11
do 28.2.11
do 28.2.11
do 31.3.11
do 31.3.11
do 28.2.11
do15.2.11
do 15.2.11

do 15.2.11
do 31.3.11
do 15.2.11

Dodatek č.1 – O číslování zasedání a usnesení zastupitelstva
k

JEDNACÍMU ŘÁDU ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÁ
JESENICE
Zastupitelstvo obce Velká Jesenice ( dále jen OZ) se usneslo dle zákona č. 128/2000Sb., o
obcích, v platném znění (dále jen zákona), na tomto Dodatku k jednacím řádu:
Odstavec XIII. Organizačně technické záležitosti jednání zastupitelstva obce
Se v oddíle 3.V zápise se uvádí :
Doplňuje o následující dva body:
- pořadové číslo jednání zastupitelstva v daném roce
(příklad: Zasedání …č.1/2011)
- číslo usnesení zastupitelstva v rámci zasedání (příklad: Usnesení č.1
ze zasedání č.5/2011, nebo zkráceně Usnesení č.1/1/2011)

Dodatek byl schválen Usnesením č.1 na zasedání obecního zastupitelstva Obce Velká
Jesenice č. 1/2011 dne 1.2.2011.

_______________
starosta obce

1/1

Obec Velká Jesenice
Rozpočtové opatření č. 706

ze dne 15.12.2010

Dnešního dne bylo zjištěno přijetí dotace na účet obce ve výši 100 000. Proto činím
následující rozpočtové opatření:
Rozpočtové příjmy zvýšeny o 100 000 Kč
(Dotace na opravu kulturní památky)
Rozpočtové výdaje zvýšeny o 100 000 Kč
(Zaúčtováno do rozpočtové rezervy)
Celkový rozpočet v příjmech činí 8 974 940 Kč
Celkový rozpočet ve výdajích činí 9 388 550 Kč
Schodek rozpočtu financovaný z tř. 8 zůstává 413 610 Kč

Petr Jeništa
starosta obce

Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2010
STAV K

5R]SRþHW2EFH9HONi-HVHQLFHQDURN

31.12.2010

PŘÍJMY

č.účtu
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1361
1341
1343
1345
1511
1334
4111
4112
4116
4122
4122
4222

Rozpočet úpravy
text
daň z přijmů ze závislé činnosti 1 165 000
daň z přijmů fyz. osob ze SVČ
335 000
DPFO z kapital.výnosů
100 000
daň z příjmů práv. osob
1 735 000
daň z příjmů práv.osob - za obec
daň z přidane hodnoty
2 500 000
správní poplatky
1 000
poplatky ze psů
12 300
poplatky z veřejného prostranstv
0
poplatky z ubytovací kapacity
8 000
daň z nemovitosti
600 000
odnětí půdy ze zem.půd.fondu
dotace volby 2x a sč.lidu
dotace na správu obce
296 070
neinv.dotace knihovna
dotace úroky úvěr a dotace PO
dotace neinv. - P. Marie u Schejbala
invest.dotace od kraje-kanal.

17 550
13000
43 200
984000

mezisoučet - příjmy, daně
6 752 370 1 057 750
1031/
lesy - prodej dříví
5 000
2141/2132 obchod,nájemné
12 000
2310/2132 přijmy tranzit vody a náj.vodovo 510 000
23212132 přijmy pronajem stočné
110 000
2341/2131 vodní díla - rybník pronajem
5 000
3412/2132 pronajem tělocvičny
240 000
3613/3614 nájemné nebyt. prostor
39 840
3614/2132 nájemné z byt.prostor
18 000
3639/2132 pronájen dílků
3 970
4000
3632/2111 přijmy z pronajmů na hřbitově
0
30000
3722/2112 přijmy z žetonů a odpad Ekokom 180 000
5512/2111 PO - přísp.na provoz
2000
6171/2111 přijmy obec
810
12000
3319/
příjmy z kultur.akcí
2500
6310/2141 úroky z účtu
mezisoučet - ostatní příjmy
Příjmy celkem
8124
8124
8901
8901
8115

67$9.



9é'$-(

10150
1 124 620
60 650
7 876 990 1 118 400

splátky úvěr kom. banka
-642 000
splatka přijaté půjčky Carion
-60 000
operace nemaj.char.příjmů a výd.
hospodářská činnost UCT
zůst. z roku 2009
1 123 610
fond infrastruktury VAK z r.2009
Příjmové prostředky celkem 8 298 600 1 118 400
stav ZBÚ k 31.12.2010
Velká Jesenice 31.1.2011

2 264 698

plnění k
úpravy
prosinec
po
2010
úpravách 31.12.2010
-50 000 1 115 000 1 115 132
65000 400 000
492 855
100 000
100 795
-500000 1 235 000 1 227 808
30500
30 500
30 500 **
200000 2 700 000 2 648 960
50
1 050
1 050
250
12 550
12 595
60
60
60
8 000
1 780 ?
100000 700 000
723 565
0
42 650
0
24430
41 980
41 979
296 070
296 070
13 000
13 000
122 090 165 290
165 291
0
984 000
984 000
0
0
-7 620 7 802 500 7 898 090
-4200
800
800
12 000
12 000
-103600 406 400
406 387
-29110
80 890
80 889
5 000
5 000
60000 300 000
287 114
-1390
38 450
39 973
18 000
14 000
400
8 370
8 930
-9930
20 070
20 065
15000 195 000
199 316
2 000
2 000
57400
70 210
70 224
2 500
2 483
0
2600
12 750
12 586
0
-12 830 1 172 440 1 161 767
-20 450 8 974 940 9 059 857
0
-642 000
-642 000
-8000
-68 000
-68 004
0
1 785
0
1 094
1 123 610 1 123 621
0
329 020
-28 450 9 388 550 9 805 373
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Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2011

Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2011

PŘÍJMY
č.účtu
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1361
1341
1343
1345
1511
1334
4111
4112
4116
4122
4122
4222
1031/
2141/2132
2310/2132
23212132
2321
2341/2131
3412/2132
3613/3614
3614/2132
3639/2132
3632/2111
3722/2112
5512/2111
6171/2111

text
daň z přijmů ze závislé činnosti
daň z přijmů fyz. osob ze SVČ
DPFO z kapital.výnosů
daň z příjmů práv. osob
daň z příjmů práv.osob - za obec
daň z přidane hodnoty
správní poplatky
poplatky ze psů
poplatky z veřejného prostranstvi
poplatky z ubytovací kapacity
daň z nemovitosti
odnětí půdy ze zem.půd.fondu
dotace
dotace na správu obce
neinv.dotace
dotace úroky úvěr
dotace neinv. invest.dotace Min.zemědělství
mezisoučet - příjmy, daně
lesy - prodej dříví
obchod,nájemné
infrastruktura -voda a nájem tranzit
infrastruktura -kanalizace
příjmy na kanalizační přípojky
vodní díla - rybník pronajem
pronájem tělocvičny
nájemné nebyt. prostor
nájemné z byt.prostor
pronájem dílků
přijmy z pronajmů na hřbitově
přijmy z žetonů a odpad Ekokom
PO - přísp.na provoz
přijmy obec - náj.přísluš. Kubota

6310/2141 úroky z účtu
mezisoučet - ostatní příjmy
Příjmy celkem
8127 příjaté úvěry kanalizace
8124 splátky úvěr kom. Banka - tělocvična
8124 splatka přijaté půjčky Carion
8901 výsledek Hč- účetnictví nerozdělený
8901 mzdy a odvody prosinec 2010
8115 zůstatek z r. 2010
fond infrastruktury VAK
Příjmové prostředky celkem

Rozpočet úpravy
1 115 000
490 000
100 000
1 230 000
2 650 000
990
12 500
0
5 000
720 000

244 210

4 427 000
10 994 700
1 000
12 000
140 000
60 000
1 000 000
5 000
300 000
30 000
22 000
9 000
5 000
200 000
13 000

1 797 000
12 791 700
6 000 000
-642 000
-78 000
3 180
-100200
1 906 970
354 550
20 236 200

úpravy

po
úpravách
1 115 000
490 000
100 000
1 230 000
0
2 650 000
990
12 500
0
5 000
720 000
0
0
244 210
0
0
0
4 427 000
10 994 700
1 000
12 000
140 000
60 000
1 000 000
5 000
300 000
30 000
22 000
9 000
5 000
200 000
0
13 000
0
0
0
1 797 000
12 791 700
6 000 000
-642 000
-78 000
3 180
-100 200
1 906 970
354 550
20 236 200

VÝDAJE
Rozpočet úpravy
č.účtu
text
1032 lesní činnost
1 000
2212 silnice - údržba ,sníh,drť
320 000
2219 PD cesty V.J. - dolní M. Strana
280 000
2220 PD cesty V.J. - horní M. Strana
0
2219 cyklostezky
3 000
2321 kanalizace VJ investice
9 594 000
2321 kanalizace Vjpřípojky investice
2 000 000
2310 PD vod VesVol - přípojky
120 000
2310 vodovod.přípojky - nové u RD
32 000
2141 obchod-údržba a pronaj.pozemku
32 000
2333 potok oprava,koupal.,zeď Makyda
105 000
3113 Základní škola - dotace
750 000
3113 školné do okolních měst
90 000
3314 knihovna provoz + přísp.do Jaroměře
32 000
3319 kultura-akce, přísp.ceny,výr. Zš
115 000
3326 kulturní památky
50 000
3391 spolupráce Polsko-2etapa
400 000
3399 SPOZ - jubilea,
11 000
3412 tělocvična - provoz
400 000
3613/3614 bytové a nebyt.prostory
10 000
3419 tělocvična - investice dokončení
700 000
3419 tělovýchova - příspěvek
60 000
3429/5229 příspěvek ČSZ+st.fara
15 000
3631 veřejne osvětlení+ INV rozšíření
150 000
3632 pohřebnictví údržba
50 000
3635 územní plánování -projekty
30 000
3639 přisp.Metuje a SMO,ÚPA,
38 900
3639 studie HauckaGaraj,K Rozkoši
132 000
3639 Veselice domek - střecha
130 000
3639 zateplení budov,sl.ainvest.
235 000
3639 cesta u Matan. A kabely
184 000
3639 nákup pozemků-obchod a tělocvič.
1 000 000
3722 svoz odpadu-žetony a plasty
300 000
3745 údržba veřej.prostranství
300000
3745 údržba veřej.prost. -prořez stromů
100000
5512 požár.ochrana Vjesenice
63 300
5512 požár.ochrana Veselice
2 700
6112 zastupitelstvo obce
700 000
6171 správa obce
700 000
rozpočtová rezerva
832 180
6402/5364 vratky volby+ dotace úroky
18 120
6399/5362 DPPO za obec
6310 výdaje fin.operace - poplatky
VÝDAJE CELKEM

150 000
20 236 200

úpravy

po
úpravách
1 000
320 000
280 000
0
3 000
9 594 000
2 000 000
120 000
32 000
32 000
105 000
750 000
90 000
32 000
115 000
50 000
400 000
11 000
400 000
10 000
700 000
60 000
15 000
150 000
50 000
30 000
38 900
132 000
130 000
235 000
184 000
1 000 000
300 000
300 000
100 000
63 300
2 700
700 000
700 000
832 180
18 120
0
0
150 000
20 236 200

Kalkulace cen vodného a stočného od 1.1.2011
Řádek
1
10
11
11a
11b
12
13
14

Text
2
Úplné vl.nákl.-ÚVN
Kalkulační zisk
- podíl z ÚVN
-z ř.12 na rozvoj a obnovu
infr.maj.

Celkem ÚVN+zisk
Voda fakt. pitná,
odpadní+srážková

Cena pro vodné, stočné

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Voda pitná
Skut.
Kalkul.
Měrná jednotka
Poznámka
2a
2b
5
6
mil.Kč
ř.8
0,5201
mil.Kč
0,000000
ř.11/ř.10
0,26
%
mil.Kč
mil.Kč
mil. m3
Kč/m3

CENA pro vodné a
stočné+DPH (zaokrouhl.) Kč/m3
15
Vypracoval : Ing. Míl
Kontroloval :
Telefon :
celkem V+S

ř.10+ř.11

Voda odpadní
Skut.
Kalkul.
7
8
0,2352
0,000000
0,2

0,072
0,520100

0,072
0,235200

0,018
28,89

0,017
13,84

32

15
24.1.2011

ř.D. F+H
ř.12/ř.13

ř.14*1,10

Datum :
Schválil :
(ředitel, stat.orgán)

OZ 1.2.2011

kalkulace 2011
Schváleno OZ dne: 1.2.2011

Petr Jeništa
starosta obce

47,00

