Zápis
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice
č. 1/2013 konaného dne 24. ledna 2013 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici
Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený
Omluven: p. Zelený
Veřejnost:
18
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: Meier, Míl
Návrh programu:
1. Kontrola úkolů
2. Rozpočtová opatření 2012
3. Majetkoprávní úkony
4. Doplnění kontrolního výboru
5. Spolupráce obce s o.s. Na staré faře
6. Informace
7. Diskuse
Hlasování o programu
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
Program zasedání č. 6/2012 byl schválen

ZDRŽELO SE:

0

Pan Zelený přítomen
1. Kontrola úkolů
24/10 – Zajistit kolaudaci veř. osvětlení u Místa her a tělocvičny - sepsat smlouvy o VB
s ÚPZSVVM a Českou Poštou a.s.
starosta – nesplněno, postupuje–trvá
25/10 – Zajistit kolaudaci antukového hřiště – nutno zajistit revizi elektro a vlastní kolaudaci
starosta – nesplněno – trvá, zajišťuje se chybějící stavební povolení
17/12 – Jednat s firmou Eko-point zajišťující dotace z titulu snížení emisí pro projekt výměna
kotle vč. výměny oken a zateplení fasády na ZŠ V. Jesenice
starosta-splněno, zůstává v kontrole
18/12 – Dohledat dokumentaci kanalizace na Volovce a vyzvat Povodí Labe-správce toku do
něhož kanalizace vyúsťuje k jeho údržbě
splněno
19/13 – Inzerovat nabídku volného obecního bytu ve veřejných sdělovacích prostředcích
starosta do 10.2.2013
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2. Rozpočtová opatření 2012
Starosta předložil, okomentoval a dal zastupitelstvu na vědomí rozpočtová opatření č. 811/2012, které učinil na konci roku v souladu s jemu svěřenou pravomocí. Rozpočtová
opatření jsou přílohou zápisu.
3. Majetkoprávní úkony – pronájem
Starosta informoval o problémech s nájmem klubu v tělocvičně a následných krocích.
Konstatoval, že záměr nového pronájmu byl vyvěšen na úředních deskách více než zákonem
požadovaných 15 dní, a to od 7. do 24. ledna 2013. Dále představil zájemce o pronájem a
vyzval je k doplnění záměrů.
Starosta navrhnul způsob hodnocení uchazečů, kterým bylo vybráno výsledné pořadí. Na
základě pořadí bylo navrženo:
Usnesení č. 1/1/2013 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nebytových prostor
označovaných jako „Klub V Tělocvičně“ firmě TV PROBBE s.r.o. IČ 26009366,
a to od 1.4.2013 a pověřuje starostu uzavřít nájemní smlouvu dle vyvěšení.
Hlasování:
ANO: 9 NE: 0
Usnesení č. 1/1/2013 bylo přijato.

ZDRŽELO SE:

0

4. Doplnění kontrolního výboru
Starosta a předseda kontrolního výboru Jiří Meier navrhují na uvolněné místo v kontrolním
výboru bývalou účetní obce paní Alenu Kličkovou.
Usnesení č. 2/1/2013 – Zastupitelstvo volí za členku kontrolního výboru s platností od
1.2.2013 paní Alenu Kličkovou
Hlasování:
ANO:
9
NE:
Usnesení č. 2/1/2013 bylo přijato.

0

ZDRŽELO SE: 0

5. Spolupráce obce s o.s. Na staré faře
Starosta předložil a okomentoval žádost o.s. Na staré faře. Po diskusi bylo navrženo
Usnesení č. 3/1/2013 – Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o partnerství a vzájemné
spolupráci“ tak jak je v příloze.
Hlasování: ANO: 9
NE:
Usnesení č. 3/1/2013 bylo přijato

0

ZDRŽELO SE:

0

6. Informace
Starosta informoval o přípravě rozpočtu na rok 2013 včetně investičních výhledů (viz. tabulka
níže), které v rozhodující míře ovlivňuje termín generální opravy silnice 304/II v obci. Obec
totiž musí investovat velmi významnou částku do nové kanalizace pod silnicí. Obojí se musí
dělat souběžně. Termín je, doufejme, konkrétnější, čísla jsou však velmi, velmi napjatá.
Dále pokračoval místostarosta p. Zelený. Ten sdělil, že 21.1.2013 se uskutečnilo na
žádost vedení obce jednání na KÚ v H. Králové. Původně mělo být jednání
s krajským radním pro dopravu ing. K. Janečkem. Ten se musel omluvit z důvodu
neplánovaného jednání Rady kraje. Jednání starosty P. Jeništy a místostarosty J. Zeleného se
proto uskutečnilo s ředitelem SÚS ing. Štěpánem, jeho investičním náměstkem ing.
Brandejsem a p. Čepkem z odboru dopravy a silničního hospodářství KHK.
Z jednání vyplynulo, že pokud bude vypsán poslední dotační titul z programu ROP na
dopravní infrastrukturu v Královéhradeckém kraji má obec V. J. velkou naději dočkat se
rekonstrukce již v roce 2014. Rozhodnutí o vypsání titulu je v rukách vrcholné politické
reprezentace – vlády a parlamentu.
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zamer pronajmu klubu v telocvicne.tif

