Zápis
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice
č. 5/2011 konaného dne 9.8.2011 od 20:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici
Přítomni: Jeništa, Kriegler, Meier, Metelka, Runštuková, Zelený, Valeš
Omluveni: Krčil, Rudolf – přišel v průběhu jednání
Veřejnost: 16
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.
Zapisovatel: Zelený
Ověřovatelé zápisu: Valeš, Runštuková
Návrh programu:
1. Veřejnoprávní smlouva o spolupráci s městskou policií Česká Skalice
2. Akce splašková kanalizace Malá Strana
3. Žádost o úvěr na kanalizaci
4. Diskuse
Hlasování o programu
Hlasování:
ANO:
7
NE:
Program zasedání č. 5/2011 byl schválen

0

ZDRŽELO SE:

0

1. Veřejnoprávní smlouva o spolupráci s městskou policií Česká Skalice
Místostarosta Zelený již na minulém zasedání informoval o možnostech spolupráce
s Městskou policií. Město Jaroměř po našich jednáních navrhlo regionálně bližší
spolupráci s Českou Skalicí. Při jednání starosta a místostarosty Zeleného
s místostarostou České Skalice vznikl návrh podmínek spolupráce. Podle nich byla
navržena a následně i radou města Česká Skalice schválena věřejnoprávní smlouva, která
je přílohou tohoto zápisu.
Starosta navrhnul
Usnesení č. 1/5/2011 – Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu o činnosti
městské policie Česká Skalice tak jak je uložena v příloze.
Hlasování:
ANO:
7
NE:
0
ZDRŽELO SE:
0
Usnesení č. 1/5/2011 bylo schváleno
2. Akce splašková kanalizace Malá Strana
Starosta informoval o započetí prací. Nejdříve budou vyhotoveny protlaky, další
harmonogram zatím firma nepřipravila.
Během přípravy se opět objevil starý problém, že některé domy nebude technologicky
možné napojit na gravitační kanalizaci. Pro tyto případy bylo po krátké diskusi navrženo
Usnesení č. 2/5/2011 – Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 10.000 Kč na vybudování
domovních ČOV u domů, které technologicky není možno napojit na gravitační
obecní kanalizaci.
Hlasování:
ANO:
7
NE:
Usnesení č. 2/5/2011 bylo schváleno

0
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ZDRŽELO SE:

0

3. Žádost o úvěr na kanalizaci
Starosta přítomné seznámil s celkovými náklady a se způsobem financování akce. Obec
bude potřebovat na dofinancování investiční úvěr ve výši 3.400.000 Kč.
Nabídky úvěru byly poptány u tří bank a byly předloženy k posouzení zastupitelstvu i
veřejnosti. Proběhla diskuse o možnostech splácení a záruk úvěru.
Během diskuse se na jednání dostavil místostarosta Pavel Rudolf.
Hlasováno bylo nejdříve o
Usnesení č. 3/5/2011 – Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru od ČSOB, a.s. ve výši 3,4
mil CZK na spolufinacování projektu "Velká Jesenice - splašková kanalizace" dle
nabídky ze dne 27.7.2011 a pověřuje starostu obce podpisem úvěrové dokumentace.
Hlasování:
ANO:
0
NE:
Usnesení č. 3/5/2011 nebylo schváleno

8

ZDRŽELO SE:

0

Dále bylo hlasováno o
Usnesení č. 4/5/2011 – Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru od České Spořitelny, a.s. ve
výši 3,4 mil CZK na spolufinacování projektu "Velká Jesenice - splašková
kanalizace" dle nabídky České spořitelny ze dne 8/8/2011 ve variantě EIB a pověřuje
starostu obce podpisem úvěrové dokumentace.
Hlasování:
ANO:
8
NE:
Usnesení č. 4/5/2011 bylo schváleno

0

ZDRŽELO SE:

0

Po schválení usnesení č. 4/5/2011 již o nabídce úvěru od Komerční banky, a.s. – pobočka
Náchod hlasováno nebylo.
4. Diskuse
• p. Semerák upozornil na špatný stav opěrné zdi u jeho pozemku, která je součástí
křižovatky komunikací II/304 a 285-15.
Místostarosta Zelený zajistí při dalších jednáních se SÚS prohlídku a návrhy
řešení.
• p. Janeček (č.p. 92) dotazoval možnost osazení svodidel v zatáčce u jeho zahrady.
Již sedmkrát měl poničený plot dopravní nehodou v této zatáčce.
Místostarosta Zelený také projedná se SÚS.
• Starosta navrhnul uvažovat o možném propojení cesty „za humny“ s malou
stranou. Zadní zahrady u humenské cesty jsou v územním plánu uvažovány
k zastavění, ale v současnosti neexistuje jednoduchá možnost připojení sítí.
Z diskuse vyplynulo, že propojení do centra obce by bylo vhodné. Uvažovat by se
mělo propojení pro uložení sítí a pro pěší spojení do centra obce. K tomuto účelu
by byl vhodný spojovací pruh, který by měl být navržen do nového územního
plánu a odkoupen obcí od soukromého majitele. Nejvhodnější navržení je
v lokalitě od Krieglerů po rozestavěný dům Radima Janouška, kde by pěší spojení
navazovalo na cestu přes hráz velkého rybníka.
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Závěry
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Velká Jesenice,
č. 5/2011 konaného dne 9.8.2011 od 20:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velká
Jesenice.
Obecní zastupitelstvo schválilo:
Usnesení č. 1/5/2011 – Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu o činnosti
městské policie Česká Skalice tak jak je uložena v příloze.
Usnesení č. 2/5/2011 – Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 10.000 Kč na vybudování
domovních ČOV u domů, které technologicky není možno napojit na gravitační
obecní kanalizaci.
Usnesení č. 4/5/2011 – Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru od České Spořitelny, a.s. ve
výši 3,4 mil CZK na spolufinacování projektu "Velká Jesenice - splašková
kanalizace" dle nabídky České spořitelny ze dne 8/8/2011 ve variantě EIB a pověřuje
starostu obce podpisem úvěrové dokumentace.
Ve Velké Jesenici dne 9.8.2011 skončeno v 21:30 hod.
Zapsal: Zelený
Ověřovatelé:

Martin Valeš

Starosta obce:

Marie Runštuková

(Stránka 3 z 3)

Petr Jeništa

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
uzavřená obcemi podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů

Na základě usnesení Rady města Česká Skalice č. 15/224/VIII/2011 ze dne 3.8.2011
a usnesení Zastupitelstva obce Velká Jesenice č. 1/5/2011 ze dne 9.8.2011 uzavírají níže uvedené
smluvní strany podle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. I
Smluvní strany
Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
IČ 00272591,
zřizovatel Městské policie Česká Skalice
zastoupené starostou Tomášem Hubkou
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností – Náchod
kraj Královéhradecký
dále jen „zřizovatel“
a
Obec Velká Jesenice, Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice
IČ 00273163
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – Náchod
kraj Královéhradecký
dále jen „obec“

Čl. II
Smluvní rozsah činností městské policie
2.1 Městská policie zřizovatele bude vykonávat úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výkon služby“), též na území obce Velká
Jesenice.
2.2 Výkon služby na území obce bude městská policie zřizovatele vykonávat v celkovém rozsahu
cca 15 hodin měsíčně. Na základě dohody velitele městské policie se starostou obce Velká
Jesenice.
2.3 Výkon služby bude prováděn dvoučlennou hlídkou v denních i nočních hodinách, v pracovních
dnech i ve dnech pracovního klidu, a to v nepravidelných časových úsecích dle dohody mezi
zřizovatelem a obcí. Zásadně však v rámci stanovené pracovní doby včetně rozepsaných služeb
městské policie.
2.4 Městská policie zřizovatele bude pravidelně 1 krát měsíčně do 12 dne následujícího měsíce
písemně informovat obec o výkonu služby v obci Velká Jesenice za předchozí kalendářní měsíc,
tj. bude předkládat Výkaz o činnosti Městské policie Česká Skalice při výkonu služby v obci
Velká Jesenice (dále jen „výkaz“), který bude obsahovat datum a čas výjezdu, počet strážníků
při výjezdu a přehled úkonů, které byly městskou policií zřizovatele na území obce v daném
čase učiněny.
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2.5 Výnos z pokut uložených městskou policií zřizovatele při výkonu služby na území obce je
příjmem do rozpočtu zřizovatele.
2.6 Obec vydá strážníkům městské policie zřizovatele písemné zmocnění, kterým budou prokazovat
oprávněnost výkonu pravomoci na území obce.

Čl. III
Úhrada nákladů
3.1 Za výkon služby bude obec poskytovat ze svého rozpočtu zřizovateli úhradu ve výši 500 Kč
za hodinu výkonu.
3.2 Úhradu nákladů stanovených v čl. III bod 1. této smlouvy uhradí obec na účet zřizovatele
č. 9005-2420551/0100, a to na základě vystavené faktury zřizovatelem nejpozději do 15 dnů
ode dne přijetí faktury obcí. Faktury budou zřizovatelem předkládány měsíčně jako příloha
výkazu uvedeného v čl. II bod 4. této smlouvy.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy
4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva je účinná dnem, kdy nabude právní moci
rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy.
4.2 Městská policie zřizovatele bude vykonávat úkoly dle této smlouvy od prvního dne měsíce
následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
o udělení souhlasu s touto smlouvou.
4.3 Smlouvu lze vypovědět jen písemnou formou. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.
4.4 Výpověď se vyhotoví ve dvou stejnopisech a strana, která výpověď obdrží, zašle jeden
stejnopis s vyznačením data obdržení Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

Čl. V.
Společná ustanovení
5.1 Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně na dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
5.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zřizovatel, jeden obec
a jeden Krajský úřad Královéhradeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
5.3 Přílohou této smlouvy jsou usnesení rady zřizovatele, usnesení zastupitelstva obce a
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu
s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.
5.4 Změnit obsah této smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran se souhlasem
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
5.5 Případné spory týkající se této smlouvy řeší Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
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Přílohy:
Usnesení rady města Česká Skalice
Usnesení zastupitelstva obce Velká Jesenice
Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

V České Skalici dne 4.8.2011

Ve Velké Jesenici dne 10.8.2011

……………………………
Tomáš Hubka
starosta města Česká Skalice

………………………………
Petr Jeništa
starosta obce Velká Jesenice
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