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Zápis č. 2/2015 

z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 10.4.2015 od 18.00  do 18:30 hod. 

 

 

1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého                                              

zasedání. 

2) Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému           

shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na 

území obce Velenice. 

3) Výběr dodavatele kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu. 

4) Projednání a schválení povodňového plánu + jmenování členů povodňové komise. 

5) Projednání pronájmu pozemku p. č. 90 k. ú. Velenice u Zákup. 

6) Projednání a schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se 

společností Elektrowin a.s.  

7) Projednání žádosti o finanční příspěvek na sociální službu Snílkova Domu na půl cesty. 

8) Různé. 

 

          Zahájení přítomno 8 zastupitelů: 

 Blahová Jana, Jelínek Jiří, Němeček Přemysl, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, 

Vörös Josef, Zárubová Šárka. 

Omluvena – Němečková Šárka 

 

01.    Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého 

zasedání. 

 

Usnesení č. 11 - 2015:  Zastupitelé obce Velenice schválili ověřovatele zápisu – Blahová Jana,  

Štefanová Kamila. 

Pro: 8 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Němeček Přemysl, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká 

Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 12 - 2015: Zastupitelé obce Velenice schválili upravený program jednání 

zastupitelstva obce tak, jak byl navržen a přečten – byl doplněn o bod 6 a 7. 

Pro: 8 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Němeček Přemysl, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká 

Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 

Proti: 0  

Zdrželi se: 0 

 

Informování o hospodaření obce k 31. 3. 2015 – obec hospodařila s kladným výsledkem ve výši 

43 650 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN. 

Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 

 

Proběhla/o: 

a) kulturní akce – masopustní průvod a zábava, dětský maškarní bál – zorganizovala Lenka 

Turecká - velice děkuji a hasičský ples, 

b) vyčištění kanálu u pana Hospodářského místními hasiči pod vedením Karla Rožbouda, 

c) rizikovému pokácení 3ks vzrostlých ohrožujících stromů, rozřezání a poštípání, 

d) usazení květináčů před budovu OÚ včetně osázení, 

e) zahájení opravy kanálu u pana Hospodářského, 

f) vyčištění cesty ke hřbitovu – byly vyřezány nálety, velké poděkování  Zdeňkovi 

Zárubovi, Jindřišce Zárubové, Haně Houskové. 
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g) oprava střechy u hasičárny, která byla poškozena silným větrem, 

h) oprava kliky, zasklení oken v budově OÚ Josefem Vörösem – velice děkuji, 

i) zasedání kontrolního a finančního výboru, 

j) instalace mříží v kapli sv. Josefa, děkuji  Josefovi Vörösovi , 

k) úprava interiéru kaple sv. Josefa – je vybavena oltářem, obrazem a svícnem, také děkuji 

Josefovi Vörösovi. 

 

Starostka informovala zastupitele a přítomné spoluobčany: 

 

 o nevyúčtované záloze 2 800 Kč, vyplacené Bohumilovi Hachovi dne 28.11.2013, 

s doloženým dokladem – 240 Kč za závěs – pan Hach odmítá doložit další zúčtovatelné 

doklady související s výrobou mříží a zároveň odmítá vrátit nevyúčtovanou zálohu, 

 o prvním stání u zdejšího okresního soudu ve věci žaloby o zaplacení částky 13 780Kč 

s příslušenstvím pí Němečkové proti obci Velenice za údajné pozdní dodání zápočtového 

listu, že další jednání proběhne 11. 5. 2015, žaloba Šárky Němečkové je postavena  na 

tvrzení, že pracovní smlouva na funkci starostky obce je platná, pracovní smlouva je 

podepsaná, jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance Šárkou 

Němečkovou, 

 o celonočním svícení veřejného osvětlení, 

 o prodeji pozemků v okolí fary – prodáno za 253 600 Kč – finanční prostředky jsou 

připsány na účet obce Velenice, 

 o jednání s Josefem Pilařem o úklidu obecních pozemků využívaných Josefem Pilařem 

bez nájemní smlouvy, kde Josef Pilař vytvořil nelegální skládku, 

 o pozitivních vztazích se Sociální farmou, v podobě umístění zesilovače 

k zajištění  funkčnosti internetu v obci, na budovu pro hospodářská zvířata, v popodobě 

dohody o uzavření místní účelové komunikace dne 14.4.2015 – všechna jednání 

probíhají bez problémů. 

 

 

02.  Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 

území obce Velenice. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Velenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o 

stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů na území obce Velenice tak, jak byla navržena a přečtena, a to bez výhrad. 

Usnesení č. 13 - 2015: 

Pro: 8 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Němeček Přemysl, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká 

Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

03. Výběr dodavatele kontejneru na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu. 

 

Starostka obce seznámila zastupitele s možnostmi likvidace biologicky rozložitelného odpadu: 

SAP Mimoň – pronájem kontejneru 726 Kč/měsíc + 36,30 Kč/1 km, likvidace 230 Kč/t – vývoz 

po objednání, 

AVE CZ – kontejner 690 Kč/t  + 49Kč/km – vývoz po objednání 

Tredaton s.r.o. -  vývoz 1x měsíčně velkoobjemový kontejner - 1600 Kč 

Kompostárna Česká Lípa – pronájem kontejneru 1815 Kč/měsíc, 350,90 Kč likvidace/t, 40 

Kč/km – vývoz po objednání 
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Jiří Záruba – pronájem kontejneru 605 Kč/měsíc, vývoz 31,50 Kč/km + likvidace 230 Kč/t 

společností SAP – vývoz po objednání 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují kontejner na biologicky rozložitelný odpad 

rostlinného původu od Jiřího Záruby za cenu – pronájem kontejneru 605 Kč/měsíc, vývoz 31,50 

Kč/km. 

Usnesení č. 14 - 2015: 

Pro: 8 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Němeček Přemysl, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká 

Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují smlouvu o odběru a zpracování bioodpadu 

s firmou SAP Mimoň tak, jak byla navržena, a to bez výhrad – aktuální cena likvidace 230 

Kč/tuna. 

Usnesení č. 15 – 2015: 

Pro: 8 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Němeček Přemysl, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká 

Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

4. Projednání a schválení povodňového plánu + jmenování členů povodňové komise. 

 

Místostarosta obce seznámil přítomné s vypracovaným povodňovým plánem.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje povodňový plán obce Velenice, tak jak 

byl navržen, a to bez výhrad. 

Usnesení č. 16 - 2015:   

Pro: 8 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Němeček Přemysl, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká 

Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují povodňovou komisi ve složení – Šárka Zárubová, Jiří 

Pechar, Karel Rožboud, Petr Turecký, Josef Vörös. 

Usnesení 17 – 2015: 

Pro: 8 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Němeček Přemysl, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká 

Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 

Proti: 

Zdrželi se: 

 

05.  Projednání pronájmu pozemku p. č. 90 k. ú. Velenice u Zákup. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce  Velenice schvaluje pronájem pozemku p. č. 90 k.ú. 

Velenice u Zákup o výměře 45 m2 – zbořeniště - žadateli – Sociální farma s.r.o., Dubická 

992/14, 470 01 Česká Lípa v zastoupení Evy Ortové za cenu 1,10 Kč za m2 ročně, s nájemní 

smlouvou na 5 let.  

Usnesení č. 18 - 2015:  

Pro: 8 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Němeček Přemysl, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká 

Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

06.  Projednání a schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se 

společností Elektrowin a.s.  
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení se společností Elektrowin a.s., tak jak byla navržena a přečtena bez výhrad . 

Usnesení č. 19 - 2015:  

Pro: 8 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Němeček Přemysl, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká 

Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

07.  Projednání žádosti o finanční příspěvek na sociální službu Snílkova Domu na půl 

cesty. 

 

Starostka informovala zastupitele o žádosti o finanční příspěvek na sociální službu Snílek - 

Dům na půl cesty, který bude provozovaný v Jablonném v Podještědí, provoz má být zahájen 1. 

9. 2015. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice neschvaluje finanční příspěvek na sociální službu 

Snílkova Domu na půl cesty.  

Usnesení č. 20 - 2015: 

Pro: 8 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Němeček Přemysl, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká 

Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

08.   Různé. 

 

Paní Dvořáková si stěžovala na neutěšenou situaci s rozbahněnou plochou před zastávkou 

autobusu u domu pana Nápravníka, kde občané vystupují z autobusu do bláta. Oslovila pana 

Přemysla Němečka, majitele těsně sousedícího pozemku, zda by mohl tuto situaci řešit. Přemysl 

Němeček se vyjádřil o možnosti otáčení nákladního automobilu na jiném místě. 

Pan Růžička vznesl dotaz, komu patří pozemek naproti jeho nemovitosti a zda by bylo možné 

na předmětném pozemku obnovit odvodňovací struhy. 

 

 

Starostka informovala přítomné zastupitele a občany o konání pálení čarodějnic na místním 

hřišti dne 30.4.2015 od 16.00 hodin – pro děti i dospělé budou připraveny soutěže, opékání 

vuřtů a posezení u ohně s kytarou. Dále proběhne o víkendu 17.4. -20. 4. 2015 svoz 

velkoobjemového, nebezpečného odpadu. Dne 29. 5. 2015 od 20.00 hodin se bude konat 

májová veselice ve společenském sále OÚ, k tanci a poslechu bude hrát hudba VOSTY  BAND. 

Dne 6. 6. 2015 od 10.00 hodin proběhne vakcinace psů a koček. 

 

Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání zastupitelstvo ukončeno v 18.35 hodin. 

Zapsala: Šárka Zárubová 

 

Ověřovatelé zápisu:             Blahová Jana 

 

                                             Štefanová Kamila 

 

 

          Místostarosta: Ing. Jiří Pechar 

  

 

Starostka: Zárubová Šárka    


