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ZÁPIS č. 5/2015 

ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 18. září 2015   

 

Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 19.27 

hod. Zasedání vedla starostka obce Šárka Zárubová. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.  

 

Přítomní zastupitelé: Blahová Jana, Jiří, od 18:05 hod. Němeček Přemysl, od 18: 

05 hod. Němečková Šárka, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, 
Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
Omluveni: Jelínek Jiří 
 

Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, je 
zastupitelstvo usnášeníschopné.  
 

Program:  

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

2) Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 
3) Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Podralsko za rok 2014. 
4) Návrh rozpočtového opatření č. 3/2015. 
5) Určení komise k výběru firmy, která provede výměnu oken v budově hasičské 

zbrojnice. 
6) Projednání investiční příležitosti – Investiční kapitálová společnost KB, a.s., Česká 

pojišťovna. 
7) Projednání podmínek výpůjčky společenské místnosti v budově OÚ – bolo opraveno 

na pronájem. 
8) Projednání ceníku veřejného pohřebiště. 
9) Projednání zahájení jednání o zřízení přípojky elektrické energie a osvětlení na místní 

hřiště. 
10) Projednání realizace výstavby autobusových ostrůvků. 
11) Projednání záměru obce Velenice – prodej části pozemku p. č. 509. 
12) Různé. 

 

 

 

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

zasedání. 
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Šárka Zárubová. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi:  Karel Rožboud,  Josef Vörös.  

Hlasování:    
Pro: 6 – Blahová Jana, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, 
Zárubová Šárka. 
Proti: 0            

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 42  – 2015 : Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu  
 

2. Schválení, popř. doplnění programu zasedání. 
Doplnění programu jednání zastupitelstva Zárubovou Šárkou: 

Ø projednání finančního daru pro Hospicovou péči sv. Zdislavy, o.p.s., 
Ø zpracování plánu kontrol finančního a kontrolního výboru, 
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Ø uložení úkolů jednotlivým členům zastupitelstva obce, 
Ø žádost o dotace na kontejner na bioodpad – možnost žádat v rámci žádosti o dotace na 

biokompostéry. 
 

Doplnění programu jednání zastupitelstva Blahovou Janou: 

Ø zpráva z jednání finančního výboru ze dne 26.8.2015 – příloha č.4. 

 

Hlasování:  
Pro: 8 - Blahová Jana, Němeček Přemysl, Němečková Šárka, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, 
Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
Proti: 0           

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 43 - 2015: Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 

Informování o hospodaření obce k 30. 6. 2015 – obec hospodařila s kladným výsledkem                  
ve výši 537 785 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN. 
 

Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 
Proběhla/o: 
a) instalace nové lavičky na místním veřejném pohřebišti, 
b) instalace mříží u kaple vedle pana Hacha, 
c) instalace dřevěných kůlů na návsi, 
d) srovnání terénu veřejné plochy za budovou OÚ, 
e) průběžná údržba veřejných zelených ploch, včetně okolí kostela, vyčištění okolí kaple                 
u pana Hacha, VPP + Karel Rožboud, velké poděkování Jindřišce Zárubově, která při rozbití 
obecní sekačky zapůjčila sekačku svou vlastní, 
f) oprava šachet za OÚ, 
g) výměna zámků u Božího hrobu – Josef Vörös, 
h) zahájen nátěr zábradlí firmou Silnice LK, 
i) zrestaurování loutek – princezna, vodník, ježibaba, 
j) kompletní renovace kamen do kanceláře OÚ, 
k) Velenická veselice – velké poděkování Lence Turecké, Josefovi Vörösovi, Karlovi 
Rožboudovi, Jiřímu Zárubovi, za pomoc při realizaci, vyúčtování celé akce je nedílnou 
přílohou č. 1, 
 

Starostka informovala zastupitele a přítomné občany: 
Ø o reprezentaci místní jednotky dobrovolných hasičů na noční soutěži – velké 

poděkování za dvě zlaté medaile – jedna za družstva do 35-ti let, jedna za družstva nad 
35 let, 

Ø o dobrovolné pomoci od pana Samka, který v případě výpadku jističů veřejného 
osvětlení provede nápravu – velice mu tímto děkuji za pomoc, 

Ø o druhém soudním jednání, které proběhne dne 1. 10. 2015 u okresního soudu v České 
Lípě, ve věci žaloby o zaplacení částky 13 780 Kč s příslušenstvím, vedeném                     
pí Němečkovou proti obci Velenice, za údajné pozdní dodání zápočtového listu, 

Ø o dokončování realizace „ Varovných systému II.“ – rozhlasy, dne 21.9.20115 
proběhne proškolení a 30.9.2015 předání zakázky, 

Ø o zasedání kontrolního a finančního výboru – přečteny zápisy - finanční kontrola ze 
dne 29. 6. 2015 – příloha č. 2 a finanční kontrola ze dne 29. 7. 2015 – příloha č. 3 – 
kopie obou zápisů jsou nedílnou přílohou, 

            přečtena odpověď starostky – Jana Blahová odmítla dne 9. 9. 2015 převzetí, 
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Vážená paní Blahová 

k Vašim zápisům o provedených kontrolách ze dne 29. 6. 2015 a 29. 7. 2015 sděluji následující. 

1) Finanční kontrola ze dne 29. 6. 2015 - stanovisko 

a) V zápise konstatujete, že byla provedena finanční kontrola faktur a pokladny, přičemž 
z pohledové stránky je vše v pořádku. S tímto závěrem souhlasím. 

b) Vaše tvrzení týkající se akce oprava kapličky, je zavádějící a nepřesné. Nikdy jsem 
nepoužila výraz, že o státních zakázkách budu rozhodovat sama. Když jsem byla na 

zastupitelstvu obecně tázána na opravu kapličky, sdělila jsem vám, že jsem v tomto 

konkrétním případě postupovala dle platných zákonů a v rámci své pravomoci. Ze zápisu 
však vyplývá, jako bych na uvedenou otázku odpovídala právě při probíhající finanční 
kontrole, což se nezakládá na pravdě. V zápise uvádíte, že na dotaz, kolik oprava kapličky 
stála, jsem měla odpovědět, že 22 500 Kč, ačkoliv na schůzi zastupitelstva jsem měla 
odpovědět, že cena činila 19 500 Kč, není tomu tak, jde o značně zkreslenou interpretaci. 

Sama dobře víte, že jste původně navrhovala, že zajistíte tuto zakázku týkající se opravy 
kapličky, přičemž jste uváděla, že půjde o částku cca 32 000 Kč. Stejně tak dobře víte, že 
když jsem hovořila o částce 22 500 Kč, šlo o nejnižší nabídkovou cenu, kdy tato částka 
byla zároveň částkou nejvýše přípustnou a možnou, což jsem zdůrazňovala. Po ukončení 
prací byla vyfakturovaná částka 19 898 Kč, dle skutečné spotřeby materiálu a času. 
Stejně, jak i v ostatních případech, tak i k opravě kapličky jsem přistupovala s péčí 
řádného hospodáře, jak nám ukládá zákon. O čemž nejlépe svědčí skutečnost, že jsem naší 
obci ušetřila 12 100 Kč tím, že jsem nepřistoupila na vaší cenovou nabídku. Do budoucna 

bude nanejvýš vhodné, aby se do zápisů o provedených finančních kontrolách uváděly 
pouze skutečnosti, které byly předmětem kontroly, včetně případných doplnění či návrhů 
vzešlých z kontroly. Ničemu a nikomu neprospívá, pokud je zápis sestaven tak, že se v něm 
objevují konstatování, která s kontrolou nesouvisí, nebyla při kontrole zjištěna a 
nezakládají se na pravdě. Přesně tak tomu však bylo při sestavování zmíněného zápisu.    

2) Finanční kontrola ze dne 29. 7. 2015 - stanovisko 

a) V zápise uvádíte, že jste na den 29. 7. 2015 svolala členy finančního  a kontrolního výboru, 
včetně mimořádně pozvaných zastupitelů, ale plánovaná kontrola nebyla provedena 
z důvodů nepřítomnosti starosty a místostarosty, kteří bez omluvy a bez jakéhokoliv 
upozornění vám neumožnili vstup do budovy obecního úřadu k provedení kontroly. Tyto 

skutečnosti vámi popsané v zápise  se nezakládají na pravdě. Již na zastupitelstvu dne 12. 6. 
2015 jsem vám oznámila termín mnou plánované dovolené. Stejně tak jsem vám termín 
dovolené opakovaně sdělila při našem telefonickém rozhovoru dne 13. 6. 2015. Navíc jste 
ani místostarostu neuvědomila o svém záměru uskutečnit kontrolu a proto  ani nemohl být 
dne 29. 7. 2015 přítomen. Z výše uvedeného lze odvodit jen jediné a to, že jste takto činila 
záměrně, s cílem vyvolání sporu. Lze se jen podivovat, nad vaším nezodpovědným jednáním 
a nad požadavkem vyplacení mzdy členům finančního a kontrolního výboru. Jako vždy,              
tak i v tomto případě přistupuji k vašemu neoprávněnému požadavku s péčí řádného 
hospodáře a dávám vám tímto na vědomí, že v žádném případě nedám souhlas k proplacení 
mzdy členům finančního a kontrolního výboru. S jejich případným požadavkem na 
proplacení mzdy je odkáži na vaši osobu. Současně vám doporučuji, abyste se nad svým 
jednáním zamyslela, přestala vyhledávat osobní spory a snažila se svědomitě plnit úkoly 
zastupitele. S tímto mým stanoviskem seznámím zastupitele a spoluobčany na nejbližším 
jednání zastupitelstva. 

 

      Vyjádření starostky obce k současné situaci mezi členy zastupitelstva obce: 
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Vážení přítomní. Domnívám se, že je ten správný čas k tomu, abychom my, 

zastupitelé, začali brát věci vážně, přestali vést žabomyší války a konečně všichni 
společně dělali to, co od nás očekávají naši voliči. Nejsme ve vysoké politice, 
abychom přebírali manýry našich poslanců, kteří ve většině případů prosazují své 
vlastní zájmy, opovrhují názory druhých a stranické hledisko je jejich jediným 
měřítkem. Jsem hluboce přesvědčena, že vůbec nezáleží na tom, kdo s dobrým 
návrhem přijde, my ostatní se musíme přenést přes skutečnost, že ten návrh není „z 
naší dílny“, a je-li dobrý, musíme jej podpořit a udělat vše pro jeho realizaci. 
Nezapomínejme na naše voliče, kteří nepochybně touží po tom, aby naše obec 
vzkvétala a byla obcí, v níž je radost žít. Voličům je opravdu jedno, kdo je z které 
kandidátní listiny, zajímají je pouze výsledky. Mají-li být výsledky dobré, musíme 
všichni spolupracovat, a to bez ohledu na vlastní přesvědčení, nenaplněné ambice a 
osobní zájmy.  

Na zasedání 8. 7. 2015 se dotazovala paní Blahová na opravu kapličky u pana Hacha,                   

na vývoz kontejnerů na bioodpady, odměnu místostarosty, výkazy práce pracovníků VPP                 

a vyvěšování vlajky při státních svátcích. Zde bych se zastavila u otázky vyvěšování vlajky. 
Jak jsem na zastupitelstvu uvedla, skutečně jsem zapomněla státní vlajku vyvěsit. Jistě, 
omluva v tomto případě nic neřeší. Je spíše otázkou, zda jde pouze o moji vinu. Zeptám se 
jinak. Proč například sama tazatelka paní Blahová neupozornila, že má být vyvěšena státní 
vlajka, když z jejího dotazu je patrné, že o tom dobře věděla? Její postoj se dá vysvětlit vcelku 
jednoduše, čekala na příležitost, aby mne mohla kritizovat. Měla by si však uvědomit,                
že ve své podstatě kritizuje i sama sebe. Tento její postoj nepovažuji za správný a věřím,              
že se nad ním sama zamyslí.  Pokud se budeme zabývat pouze jejími „problémy“, nezbyde 
nám čas na „naší“ práci pro obec a pro občany.  Tento stav je však již dlouhodobě 
neudržitelný. Proto apeluji na paní Blahovou, zejména na její svědomí, aby přestala podnikat 
tyto nesmyslné, vše dobré sabotující a k ničemu dobrému nevedoucí kroky a konečně                  
se začala plně věnovat tomu, co bude prospěšné pro naši obec.  
Citace ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích § 83 

„Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě 
zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit 
zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.“ 

  

 

3. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Podralsko za rok 2014. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice projednali a schválili závěrečný účet mikroregionu 
Podralsko za rok 2014 s vyjádřením, že souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  
Hlasování:   
Pro: 8 - Blahová Jana, Němeček Přemysl, Němečková Šárka, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, 
Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
 Proti: 0            

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 44 – 2015: bylo přijato. 
 

4. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2015.        

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 tak, jak 
bylo navrženo – na straně příjmů změna v celkové výši 23 678 Kč, na straně výdajů změna 
v celkové výši 23 678 Kč. 
Hlasování:          

Pro: 5 – Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
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Proti: 3 – Blahová Jana, Němeček Přemysl, Němečková Šárka.            

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 45  – 2015: bylo přijato. 
 

5. Určení komise k výběru firmy, která provede výměnu oken v budově hasičské 
zbrojnice. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice určuje komisi k výběru firmy, která provede 
výměnu oken v budově hasičské zbrojnice – Lenka Turecká, Karel Rožboud, Ing. Jiří Pechar. 
Hlasování:        
Pro: 5 – Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
Proti: 3 – Blahová Jana, Němeček Přemysl, Němečková Šárka.              

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 46 – 2015: bylo přijato.  
 

6. Projednání investiční příležitosti – Investiční kapitálová společnost KB, a.s., Česká 
pojišťovna. 
Starostka obce Šárka Zárubová přečetla dvě investiční nabídky: 
a) podílové fondy Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 
b) investiční návrh – Trend 3 od České pojišťovny 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje přesunout tento bod na další jednání. 
Hlasování : 
Pro: 8 - Blahová Jana, Němeček Přemysl, Němečková Šárka, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, 
Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 47 – 2015: bylo přijato. 
 

7. Projednání podmínek pronájmu společenské místnosti v budově OÚ. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje podmínky pronájmu společenského 
sálu v budově obecního úřadu za částku 500 Kč/akce/max. 3 dny, pro obyvatele trvale hlášené 
v obci Velenice nebo osoby vlastnící na území obce Velenice nemovitost. Částku 3 000 
Kč/akce/max. 3 dny pro ostatní žadatele., vratnou kauci ve výši 1000 Kč, pro případné škody, 
či nepořádek. Výpůjčku společenského sálu pro akce pořádané JSDH Velenice. Zastupitelstvo 
obce Velenice pověřuje pana Jiřího Jelínka dozorem a realizací pronájmů a výpůjček 
společenského sálu v budově obecního úřadu, včetně vedení řádné evidence.  
Hlasování: 
Pro: 8 - Blahová Jana, Němeček Přemysl, Němečková Šárka, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, 
Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 48 – 2015: bylo přijato. 
 

8. Projednání ceníku veřejného pohřebiště. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje zpoplatnění místa na veřejném 
pohřebišti a to částkou  5 Kč/m2/ rok, 30 Kč/rok za služby s nájmem spojené. Nájemní 
smlouvy na místa na veřejném pohřebišti budou sepisovány průběžně na dobu 10-ti let. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Velenice Šárku Zárubovou k sestavení                               
a podepisování nájemních smluv na místa na veřejném pohřebišti ve Velenicích. 
Hlasování: 
Pro: 5 – Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
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Proti: 0 

Zdržel se: 3 – Blahová Jana, Němeček Přemysl, Němečková Šárka. 
Usnesení č. 49 – 2015: bylo přijato.   
 

9. Projednání zahájení jednání o zřízení přípojky elektrické energie a osvětlení                     

na místním hřišti. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice pověřuje starostku k zahájení jednání vedoucích 
k realizaci zřízení přípojky elektrické energie a osvětlení na místním hřišti. 
Hlasování: 
Pro: 8 Blahová Jana, Němeček Přemysl, Němečková Šárka, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, 
Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 50 – 2015: bylo přijato. 
 

10. Projednání realizace výstavby autobusových ostrůvků. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice pověřuje starostku k jednání s panem Hrádkem 
z České Lípy k zjištění možnosti výstavby autobusových ostrůvků v obci Velenice. 
Hlasování: 
Pro: 8 Blahová Jana, Němeček Přemysl, Němečková Šárka, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, 
Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 51 – 2015: bylo přijato. 
 

11. Projednání záměru obce Velenice – prodej části pozemku p. č. 509. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje záměr obce Velenice prodat část 
pozemku p.č. 509, k. ú. Velenice u Zákup. 
Hlasování: 
Pro: 7 - Blahová Jana, Němeček Přemysl, Němečková Šárka, Rožboud Karel, Turecká Lenka, 
Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
Proti: 0 

Zdržel se: 1 – Ing. Pechar Jiří. 
Usnesení č. 52 – 2015: bylo přijato. 
 

12. Různé. 
Ø Na návrh Šárky Zárubové - projednání finančního daru pro Hospicovou péči sv.  

Zdislavy, o.p.s. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje jednorázový finanční dar ve 
výši 5 Kč za každého obyvatele trvale hlášeného v obci Velenice pro Hospicovou 
péči sv. Zdislavy, o.p.s. se sídlem Horská 1219, Liberec 14, zastoupenou Ing. 
Taťánou Janouškovou. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostku obce. 
Hlasování: 

               Pro: 8 - Blahová Jana, Němeček Přemysl, Němečková Šárka, Ing. Pechar Jiří,              
               Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
               Proti: 0 

Zdržel se: 0 

               Usnesení č. 53/1 – 2015: bylo přijato. 
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Ø Na návrh Šárka Zárubové – zpracování plánu kontrol finančního a kontrolního výboru. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice pověřuje předsedy finančního                           
a kontrolního výboru k sestavení plánu kontrol pro rok 2015 a  2016, s uvedením 
přesných termínů, včetně uvedení času. Zpracované plány kontrol předají předsedové 
výborů ke schválení zastupitelstvu obce. Termín: do 30. 10. 2015. 
Hlasování: 

            Pro: 7 -  Blahová Jana, Němečková Šárka, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká                     
            Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 – Němeček Přemysl. 
            Usnesení č. 53/2 – 2015: bylo přijato. 

 

Ø Na návrh Šárky Zárubové – uložení úkolů jednotlivým členům zastupitelstva obce 
Velenice. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje pro Lenku Tureckou úkol – 
správu vývěsky u domu pí Šimůnkové, úkol -  ve spolupráci se starostkou obce -  
zajišťování kulturních akcí v obci Velenice. 
Hlasování: 

            Pro: 8 - Blahová Jana, Němeček Přemysl, Němečková Šárka, Ing. Pechar Jiří,  
            Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
            Proti: 0 

Zdržel se: 0 

            Usnesení č. 53/3 – 2015: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje pro Josefa Vöröse úkol – 
provádění prací spojených s řádnou údržbou budovy OÚ. 
Hlasování:  

            Pro: 8 - Blahová Jana, Němeček Přemysl, Němečková Šárka, Ing. Pechar Jiří,  
            Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
            Proti: 0 

Zdržel se: 0 

            Usnesení č. 53/4 – 2015: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje pro Karla Rožbouda úkol – 
zajištění provozuschopnosti techniky požární ochrany a zajištění prací s motorovou 
pilou, týkajících se udržování zeleně veřejných ploch. 
Hlasování: 

            Pro: 8 - Blahová Jana, Němeček Přemysl, Němečková Šárka, Ing. Pechar Jiří,     
            Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
            Proti: 0 

Zdržel se: 0 

            Usnesení č. 53/5 – 2015: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje pro Ing. Jiřího Pechara úkol – 
zajišťování servisu webových stránek obce Velenice.  
Hlasování: 

            Pro: 8 - Blahová Jana, Němeček Přemysl, Němečková Šárka, Ing. Pechar Jiří,                 
            Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
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            Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 53/6 – 2015: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje pro Janu Blahovou úkol – 
vyvěšování státní vlajky ve dnech státních svátků ČR a zajištění vyhotovení 
informační tabulky s nápisem „UŽITKOVÁ VODA“ a její instalaci na místní studnu         
u pana Říhy – do 30. 11. 2015. 
Hlasování: 

            Pro: 5 – Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová  
            Šárka. 
            Proti: 0 

Zdržel se: 3 – Blahová Jana, Němeček Přemysl, Němečková Šárka. 
            Usnesení č. 53/7 – 2015: bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje pro Přemysla Němečka úkol – 
kontrola technického stavu a zajištění servisu sekaček, pil a křovinořezů. 
Hlasování: 

            Pro: 5 – Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová.  
            Šárka. 
            Proti: 0 

Zdržel se: 3 – Blahová Jana, Němeček Přemysl, Němečková Šárka. 
            Usnesení č. 53/8 – 2015: bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje pro Šárku Němečkovou úkol – 
vypracování pozvánek na akce pořádané OÚ. 
Hlasování: 
Pro: 6 – Němečková Šárka, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös 
Josef, Zárubová.   
Proti: 0 

Zdržel se: 2 – Blahová Jana, Němeček Přemysl. 
            Usnesení č. 53/9 – 2015: bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje pro Jiřího Jelínka úkol – 
kontrola a převzetí stavebních zakázek v obci.  
Hlasování: 
Pro: 5 – Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová.  
Proti: 1 – Němeček Přemysl. 
Zdržel se: 2 – Blahová Jana, Němečková Šárka. 

            Usnesení č. 53/10 – 2015: bylo přijato. 
 

Ø Na návrh Šárky Zárubové – žádost o dotace na kontejner na bioodpad – možnost žádat 
v rámci žádosti o dotace na biokompostéry. 

 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje žádost o dotaci na kontejner   
      na bioodpady. Žádost o dotaci bude realizována prostřednictvím mikroregionu  

            Podralsko. 
Hlasování: 

            Pro: 8 - Blahová Jana, Němeček Přemysl, Němečková Šárka, Ing. Pechar Jiří,                 
            Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
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            Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 53/11 – 2015: bylo přijato. 
 

 

Starostka informovala přítomné zastupitele a občany o sběrovém dni, který proběhne v sobotu 
10. října 2015, v době od 11.30 hod do 12.30 hod. u obecního úřadu – nebezpečné odpady                  
a výrobky pro zpětný odběr. Od pátku 9. 10. 2015 do pondělí 12. 10. 2015 budou u obecního 
úřadu přistaveny kontejnery na velkoobjemový komunální odpad. Dne 29.10.2015 proběhne 
dílčí audit, který provede pracovnice odboru kontroly krajského úřadu v Liberci. 

 

 

             
 

Závěr: Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zasedání zastupitelstva ukončeno v 18:27 
hodin. 
Ve Velenicích dne 20. 9. 2015. 

Zapsala: Šárka Zárubová      

 

Ověřovatelé zápisu:                            Karel Rožboud                               Josef Vörös 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar 
 

Starostka: Šárka Zárubová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


