Zápis
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice
č. 4/2013 konaného dne 25. června 2013 od 20:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici
Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený
Omluven:
Veřejnost: 6
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: Rudolf
Ověřovatelé zápisu: Kriegler, Meier
Návrh programu:
1. Majetkoprávní úkony – nákup pozemku
2. Informace
3. Diskuse
Hlasování o programu
Hlasování:
ANO:
9
NE: 0
Program zasedání č. 4/2013 byl schválen

ZDRŽELO SE:

0

1. Majetkoprávní úkony
Nákup pozemku
Starosta představil návrh smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
(ÚPZSVM), kterou obec kupuje pozemky st.p.č. 248 a p.p.č.17/2 v k.ú. Velká Jesenice pod
místní samoobsluhou. Obec dlouhodobě usilovala o bezúplatný převod těchto pozemků od
státu. Bezúplatný převod je definitivně nemožný. Cenu stanovil ÚPZSVM na 550.000,- na
základě jím zadaného znaleckého posudku. Přepočtem vychází na 257 Kč za 1m2.
Starosta navrhnul:
Usnesení č. 1/4/2013 – Zastupitelstvo schvaluje znění kupní smlouvy č.
UZSVM/HNA/2221/2013-HNAM, kterou obec kupuje pozemky p.p.č. 17/2 a st.p.č.
248 v k.ú. Velká Jesenice za celkovou cenu 550.000,- Kč a pověřuje starostu k
podepsání této smlouvy a vedení všech ostatních kroků k převedení těchto pozemků
do majetku obce.
Hlasování:
ANO: 9 NE: 0
Usnesení č. 1/4/2013 bylo přijato.

ZDRŽELO SE:

0

2. Informace
 Starosta informoval o pomoci a poděkoval SDH V. Jesenice za spolupráci při
odstraňování následků povodní, které se v Terezíně zúčastnilo 7 dobrovolníků (Petra
Krieglerová, Jan Kriegler, Lukáš Jelen, Martin Kábrt, Břetislav Krčil, Vlastimil Doubic,
Petr Jeništa). Družstvo odjelo kompletně vybaveno nářadím včetně sbíječek vypůjčených
ve firmě Kamat N. Město n. Met. Ty byly zapůjčeny za poloviční sazbu. Náklady za
vypůjčení (750 Kč), palivo do Mercedesu (1000 Kč) a repelenty pro výpravu (500 Kč)
uhradil majitel LK servisu Č. Skalice p. Kábrt. Velmi se osvědčil Mercedes, v němž je
Stránka 1 z 2

vedle komfortních míst pro přepravu osob i dostatek místa pro přepravu věcí včetně
koleček, lopat aj. Do Mercedesu bylo po příjezdu dotankováno 60 litrů nafty
z povodňových zdrojů. Na jídlo a pití dobrovolníkům přispěla obec V. Jesenice 1200 Kč.


Náklady na udržování hřbitova vychází 40 Kč/m2/rok. Státem povolená cena pro obce do
25 tisíc obyvatel je maximálně 20 Kč/m2/rok. Protože se nyní ročně platí 17,80Kč/m2
nebude se cena měnit. Největší podíl nákladů tvoří platby za odvoz a uložení hřbitovního
odpadu, proto předpokládáme třídění odpadu i na hřbitově na plast, sklo a biologický
odpad, a tím se pokusit náklady snížit.



Místostarosta Zelený informoval o tom, že poslední potřebný doklad potřebný k podání
žádosti o stavební povolení na kanalizaci v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/304
Smlouva s Českou poštou na právo provést stavbu (kanalizace) je dohodnuta a zaslána
poště k podpisu. Dále informoval, že SÚS na požadavek důkladnějšího sečení příkopů
reagovala sdělením, že z důvodu nedostatku financí se sečení bude spíše omezovat.

3. Diskuse
Paní Vondrová – nesouhlasí s plánovaným uložením zeminy při výkopech pro kanalizaci pod
silnicí na skládku ke kapličce. Pod dojmem současných záplav kdy dochází splavem
ornice s polí k ucpávání kanalizace se obává výrazného zvýšení rizika zaplavení jejich
nemovitostí. Žádá zastupitelstvo o přehodnocení situace a uložení zeminy na jiné místo.
Paní Matušková, p. Matuška – Při navážení auta zničí komunikaci, nanesou bláto a hlavně se
obávají sesuvů navezené zeminy. Odvolávají se na § 127 OZ. Dále žádají o dokončení
povrchových úprav současného stavu skládky –odstranění nebezpečných kamenů,
navezení ornice a zatravnění. Jako náhradní řešení navrhují jako místo skládky pozemek
u N. Dvora.
Pan Vondra David – navrhuje jako skládku zavézt koupaliště
Po širší diskuzi, v níž jednotliví diskutující z řad veřejnosti i zastupitelů vyslovili své názory
k připomínkám, byla diskuze na toto téma uzavřena s tím, že vznesené připomínky občanů
budou vzaty v potaz a vedení obce bude hledat jiná místa pro uložení zeminy z výkopu po
kanalizaci. Vlastní pozemky pro uložení celého objemu výkopu obec nemá, proto bude nutné
jednat s vlastníky soukromých pozemků.
Ing. Míl – je potřeba opravit nebo vyměnit konve na hřbitově – tečou.
Ve Velké Jesenici dne 25. června 2013 skončeno v 20:50 hod.
Zapsal: Rudolf
Ověřovatelé:
Patr Kriegler

Starosta obce:

Jiří Meier

Petr Jeništa
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