OBEC VELENICE
ZÁPIS č. 1/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 10. února 2017
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 18.43 hod.
Zasedání vedla starostka obce Šárka Zárubová. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Ze zasedání je pořizován audio záznam.

Přítomní zastupitelé: Blahová Jana, Jelínek Jiří, Němeček Přemysl, Němečková

Šárka, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová
Šárka.
Vzhledem k tomu, že jsou přítomni všichni zastupitelé, je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého
zasedání.
2) Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání.
3) Zpráva o uplatňování Územního plánu Velenice za období 12/2012 až 12/2016.
4) Žádost o finanční příspěvek na sociální auto pro DPS Zákupy.
5) Projednání záměru odprodeje části pozemku p.č. 421 k.ú. Velenice u Zákup.
6) Projednání záměru odprodeje části pozemku p.č. 7/1 k.ú. Velenice u Zákup.
7) 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: paní Marie Motlíková a paní Jindřiška Fedorčáková.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1 - 2017 : Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu.
2. Schválení, popř. doplnění programu zasedání.
Doplnění programu jednání zastupitelstva Šárkou Zárubovou
Ø Projednání podání žádosti o dotaci Krajskému úřadu v Liberci na doplnění osobních
ochranných prostředků pro místní jednotku sboru dobrovolných hasičů.
Ø Projednání podání žádosti o dotaci Krajskému úřadu v Liberci na rekonstrukci
elektroinstalace v objektu hasičské zbrojnice.
Ø Projednání podání žádosti o dotaci Krajskému úřadu v Liberci na zrestaurování 2ks soch
– svatý Prokop a zbičovaný Kristus (kaple ECCE HOMO).
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2 - 2017: bylo přijato.
Informování o hospodaření obce k 31.1.2017 – obec hospodařila se záporným výsledkem
ve výši – 39 320 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN.
- ovlivněno platbou projektové dokumentace k rekonstrukci veřejného osvětlení,
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ovlivněno platbou zimní údržby obce, za měsíc leden stála zimní údržba obce cca
50 000Kč.
Informace – co se událo v obci od minulého zasedání.
Proběhla/o:
a) rozpočtové opatření č.8 z roku 2016 – změna na straně příjmů 153 469,40 Kč a změna
na straně výdajů 0 Kč – přiloženo.
Návrh usnesení: zastupitelé obce Velenice berou na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2016.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3 - 2017: bylo přijato.
-

b) jednání finančního výboru dne 7.1.2017 – přečten zápis z jednání finančního výboru,
Návrh usnesení: zastupitelé obce Velenice berou na vědomí zprávu z jednání finančního
výboru.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 4 - 2017: bylo přijato.
c) podání žádosti o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj na opravu části místní
komunikace p.p.č. 770 k. ú. Velenice u Zákup,
d) podání dvou žádostí o dotaci na ministerstvo kultury na zrestaurování 2 ks soch – sv.
Prokop, a zbičovaný Kristus,
e) vyúčtování dotace na historický most ve Velenicích,
f) instalace teplovzdušných výměníků ke kamnům v hasičské zbrojnici a kanceláři OÚ,
g) silvestrovský výstup na Velenický vrch.
3. Zpráva o uplatňování Územního plánu Velenice za období 12/2012 až 12/2016.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Velenice za období 12/2012 až 12/2016 byla řádně
vyvěšena na úřední desce od 12.12.2016 do 18.1.2017. Připomínaly ČEZ Distribuce, a.s.,
ČEPS, a.s. a MěÚ Česká Lípa - úsek památkové péče. Připomínky jsou uvedeny v bodě E
Zprávy. Změna územního plánu na základě Zprávy se provádět nebude.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují Zprávu o uplatňování Územního plánu
Velenice za období 12/2012 až 12/2016, tak jak byla předložena, a to bez výhrad.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5 - 2017: bylo přijato.
4. Žádost o finanční příspěvek na sociální auto pro DPS Zákupy.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice neschvalují finanční příspěvek na sociální auto pro
DPS Zákupy.
Hlasování:
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Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6 - 2017: bylo přijato.
5. Projednání záměru odprodeje části pozemku p.č. 421 k.ú. Velenice u Zákup.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 421
k.ú. Velenice u Zákup.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6 - 2017: bylo přijato.
6. Projednání záměru odprodeje části pozemku p.č. 7/1 k.ú. Velenice u Zákup.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují záměr obce Velenice neprodávat pozemek
p.č. 7/1 k.ú. Velenice u Zákup. Důvodem je využití pozemku jako místní komunikace pro jinou
nemovitost.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 4
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7 - 2017: bylo přijato.
7. Projednání podání žádosti o dotaci Krajskému úřadu v Liberci na doplnění osobních
ochranných prostředků pro místní jednotku sboru dobrovolných hasičů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje podání žádosti o dotaci Krajskému
úřadu v Liberci na doplnění osobních ochranných prostředků pro místní jednotku sboru
dobrovolných hasičů.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 8 - 2017: bylo přijato.
8.Projednání podání žádosti o dotaci Krajskému úřadu v Liberci na rekonstrukci
elektroinstalace v objektu hasičské zbrojnice.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje podání žádosti o dotaci Krajskému
úřadu v Liberci na rekonstrukci elektroinstalace v objektu hasičské zbrojnice.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9 - 2017: bylo přijato.
9.Projednání podání žádosti o dotaci Krajskému úřadu v Liberci na zrestaurování 2ks
soch – svatý Prokop a zbičovaný Kristus (kaple ECCE HOMO).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje podání žádosti o dotaci Krajskému
úřadu v Liberci na zrestaurování 2ks soch – svatý Prokop a zbičovaný Kristus (kaple ECCE
HOMO).
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Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10 - 2017: bylo přijato.
10. Různé.
Pan Šťastný upozornil na špatný stav krovů střechy v objektu Božího hrobu.

Závěr: Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zasedání zastupitelstva ukončeno v 18.43 hodin.
Ve Velenicích dne 17.2.2017.
Zapsala: Šárka Zárubová.

Ověřovatelé zápisu:

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar

Marie Motlíková

Jindřiška Fedorčáková

Starostka: Šárka Zárubová
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