OBEC VELENICE
ZÁPIS č. 6/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 21. září 2016
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 18.30
hod. Zasedání vedla starostka obce Šárka Zárubová. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Ze zasedání je pořizován audio záznam.

Přítomní zastupitelé: Blahová Jana, Němeček Přemysl, Ing. Pechar Jiří, Rožboud

Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka.
Omluveni zastupitelé: Jelínek Jiří – nemoc.
Neomluveni zastupitelé: Němečková Šárka.
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 žádosti o finanční příspěvek – Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s..
4) Projednání odprodeje pozemků žadateli - Lesy ČR, s.p..
5) Veřejná zakázka – „Obnova mostu ev.č. M-02 u č.p. 149 po povodni v lednu 2015 v obci
Velenice“.
6) RO č. 4/2016.
7) Dotace na veřejné osvětlení z programu EFEKT.
8) 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: pan Karel Valtr a pan Josef Kadlec.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 50 – 2016 : Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu.
2. Schválení, popř. doplnění programu zasedání.
Program jednání zastupitelstva obce nebyl doplněn.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 51 – 2016: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání, tak jak byl navržen.

Informování o hospodaření obce k 30.8.2016 – obec hospodařila s kladným výsledkem
ve výši 212 793 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN.
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Informace – co se událo v obci od minulého zasedání.
Proběhla/o:
a) Zrestaurování loutek – „víla, železný rytíř, žena z lidu“,
b) Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „ Výměna oken v budově OU Velenice“
s výsledkem: dodavatel zakázky - firma Josef Vörös - truhlářství,
c) Kolaudace MK Velenice na p.č.131,
d) Rozšíření veřejné plochy za budovou OÚ – zasypáním odvodňovacího kanálu,
e) Velenická veselice.
Vyúčtování „Velenické veselice“ pořádané dne 3. 9. 2016:
Příjem:
· sponzorské dary 20 000 Kč
Výdej:
· skákací hrad
6 000 Kč
· hudba
2 700 Kč
· nájem párty stan
500 Kč
· občerstvení + dárky pro děti 10 156 Kč
· barvy na obličej
978 Kč
celkem

20 334 Kč

Výdaje z obecních prostředků: 334 Kč.
Starostka informovala zastupitele a přítomné občany:
Ø O zasedání finančního výboru – přečten zápis – finanční výbor konaný dne 18.7. 2016
od 18.00 hodin
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 52 - 2016: bylo přijato.
3. Projednání žádosti o finanční příspěvek – Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s..
Starostka obce informovala přítomné o doručené žádosti výše uvedeného fondu o finanční dar
a navrhla darovat 1 000 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují jednorázový finanční dar ve výši 1 000 Kč
pro Babybox pro odložené děti Statim, z.s. se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek,
IČO 27006891. Podpisem darovací smlouvy pověřují starostku obce.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 53 - 2016: bylo přijato.
4. Projednání odprodeje pozemků žadateli - Lesy ČR, s.p..
Starostka informovala přítomné o situaci ohledně prodeje pozemků okolo Velenického potoka
– snaha obce donutit Lesy ČR s.p. k dokončení stavby úpravy toku nebyla úspěšná, protože
Lesy ČR mají jako stavebník zkolaudováno. Starostka vyzvala přítomné zastupitele k návrhu
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řešení situace.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice pověřuje starostku obce k zjištění práv a
povinností správce toku a vlastníka pozemků toku. Na příštím jednání zastupitelé předloží
návrhy k řešení situace.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 54 - 2016: bylo přijato.
5. Veřejná zakázka – „Obnova mostu ev.č. M-02 u č.p. 149 po povodni v lednu 2015 v obci
Velenice“.
Starostka předložila přítomným došlou dokumentaci (dispozice nového stavu) k obnově mostu
ev.č. M-02 u č.p. 149, ze které vyplývá, že ze současné lávky by vznikl díky navrhovaným
parametrům a železobetonové konstrukci silniční most, který se naprosto nehodí a nezapadá do
celkového krajinného rázu obce. Projektová dokumentace včetně stavebního povolení nebyla
dodána, tzn. že nejsou podklady pro zadání veřejné zakázky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice neschvaluje obnovu mostu ev.č. M-02 u č.p. 149
podle předložené dokumentace (byla dodána pouze dispozice nového stavu) – železobetonová
konstrukce. Schválené dotační finanční prostředky na tuto akci nebudou čerpány.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 55 - 2016: bylo přijato.
6. RO č. 4/2016.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje RO č. 4, tak jak bylo navrženo. Změna
na straně příjmů v částce 20 150 Kč, změna na straně výdajů v částce 20 150 Kč.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 56 - 2016: bylo přijato.
7. Dotace na veřejné osvětlení z programu EFEKT.
Starostka opětovně informovala přítomné o možnosti žádat o dotaci na rekonstrukci veřejného
osvětlení z programu EFEKT. Byla předložena cenová nabídka na zhotovení projektové
dokumentace.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
veřejného osvětlení z programu EFEKT. Konkrétní cena investice vyplyne z výběrového řízení.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 57 - 2016: bylo přijato.
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8. Různé.
Závěr: Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zasedání zastupitelstva ukončeno v 18.30 hodin.
Ve Velenicích dne 23.9.2016.
Zapsala: Šárka Zárubová.

Ověřovatelé zápisu:

Karel Valtr

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar

Josef Kadlec

Starostka: Šárka Zárubová
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