OBEC VELENICE
ZÁPIS č. 2/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 7.dubna 2017
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 18.45 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, Ing. Pechar Jiří,

Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka.
Omluveni zastupitelé: Němečková Šárka
Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů, 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) Žádost o finanční příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy.
4) Prodej části pozemku p.č. 421 k.ú. Velenice u Zákup.
5) Dodatek č. 8 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Velenice č.
222/400181/19/07.
6) Komplexní pozemkové úpravy.
7) Návrh RO č. 1/2017.
8) Výběrové řízení na provozovatele systému sběru komunálního a dalšího odpadu v rámci
sdružení obcí.
9) Podání žádosti o dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální
rozvoj“ DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na opravu
fasády na budově OÚ ve Velenicích.
10) 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 Jiřina Kadlecová, pan Milan Hozák.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11 - 2017 : Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu.
2. Schválení, popř. doplnění programu zasedání.
Doplnění programu jednání zastupitelstva Šárkou Zárubovou
Ø Projednání žádosti o majetkoprávní řešení pozemků v k.ú. obce Velenice podané Ing.
Krejzou jednatelem společnosti Sociální farma s.r.o. v zastoupení Ing. Petrem
Trávníčkem. Žádost o odprodej části pozemku cca 280 m2 p..č. 143 k.ú. Velenice u
Zákup a pozemku p.č. 559/6 k.ú. Velenice u Zákup.
Ø Veřejná zakázka – „Oprava MK 3c – od silnice III/26836 k silnice III/26835“.
Ø Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Velenice u Zákup – Velenický potok, stavba
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„Velenický potok, ř.km 0,000-1,500“.
Ø Hospodaření v lesích ve vlastnictví obce.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12 - 2017: bylo přijato.
Informování o hospodaření obce k 31.3.2017 – obec hospodařila s kladným výsledkem
ve výši – 91 753 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN.
Informace – co se událo v obci od minulého zasedání.
Proběhla/o:
a) Jednání kontrolního výboru dne 15.2.2017 – přečten zápis z jednání kontrolního výboru,
Návrh usnesení: zastupitelé obce Velenice berou na vědomí zprávu z jednání kontrolního
výboru
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13 - 2017: bylo přijato.
b) Jednání kontrolního výboru dne 8. 3. 2017 – přečten zápis z jednání kontrolního výboru,
Návrh usnesení: zastupitelé obce Velenice berou na vědomí zprávu z jednání kontrolního
výboru
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14 - 2017: bylo přijato.
c) Jednání finančního výboru dne 9. 3. 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: 0
Usnesení č. 15 - 2017: bylo přijato.
d) Podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na nákup
nových ochranných prostředků členů JSDHO Velenice,
e) podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na
rekonstrukci elektroinstalace v budově hasičské zbrojnice Velenice,
f) podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na
zrestaurování soch sv. Prokopa a odpočívajícího Krista z kaple Ecce Homo,
g) podání žádosti na Úřad práce České republiky na vytvoření čtyř pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
h) registrace obce o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z lesnického fondu
Libereckého kraje,
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i) podání žádosti o dotaci na Ministerstvo průmyslu a obchodu do programu EFEKT 2017
na rekonstrukci veřejného osvětlení,
j) podání žádosti o závazné stanovisko u Městského úřadu Česká Lípa, stavební úřad, úsek
památkové péče na
- stavbu zpevněné plochy za budovou obecního úřadu,
- opravu střechy na kapli Božího hrobu,
- prodloužení hlavního chodníku na místním hřbitově a položení zámkové dlažby
do stávajících chodníků,
k) pokácení 2 ks polámaných tůjí u budovy hasičské zbrojnice – poděkování Karlovi
Rožboudovi, Danielu Zimlovi, Romanovi Eflerovi, Petrovi Cajthamlovi a Patrikovi
Gregorovi,
l) masopustní průvod obcí a masopustní zábava – poděkování za organizaci Josefovi
Vörösovi,
m) dětský maškarní bál – poděkování za organizaci Lence Turecké,
n) hasičský ples – poděkování za organizaci Karlovi Rožboudovi, Zdeňkovi Zárubovi,
Jindře Zárubové a Lence Turecké.
Starostka informovala zastupitele a přítomné občany:
Ø získání dotačních finančních prostředků ve výši 464 963 Kč z Ministerstva pro místní
rozvoj na opravu části místní komunikace p.p.č. 770 k.ú. Velenice u Zákup,
Ø o získání dotačních finančních prostředků ve výši 100 000 Kč z Ministerstva kultury
ČR na zrestaurování sochy sv. Prokopa,
Ø o nezískání dotačních finančních prostředků z Ministerstva kultury ČR na zrestaurování
sochy odpočívajícího Krista ze skalní kaple Ecce Homo,
Ø o uzavření dohody o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku s Úřadem práce české republiky na vytvoření dvou pracovních
míst na maximální částku 360 000 Kč.
3. Žádost o finanční příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují 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 Pod Perštýnem 321/1, Liberec – IV Perštýn. Celkem 875 Kč. Podpisem darovací
smlouvy pověřují starostku obce.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 16 - 2017: bylo přijato.
4. Prodej části pozemku p.č. 421 k.ú. Velenice u Zákup.
Záměr obce Velenice č. 1/2017 prodat část pozemku p.č. 421 k.ú. Velenice u Zákup, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, byl řádně vyvěšen na úřední
desce obce Velenice od 22.2.2017 do 23.3.2017.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje prodej části pozemku p.č. 421 k.ú.
Velenice u Zákup jedinému zájemci panu XY 20 Kč/m2. Žadatel je povinen zajistit si na své
náklady geometrický plán pro rozdělení pozemku p.č. 421 k.ú. Velenice u Zákup. Žadatel uhradí
náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Podpisem kupní smlouvy
pověřuje starostku obce.
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Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 17 - 2017: bylo přijato.
5. Dodatek č. 8 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Velenice č.
222/400181/19/07.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o sběru,
přepravě a odstraňování odpadu v obci Velenice číslo 222/400181/19/07 se společností AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o. .
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 18 - 2017: bylo přijato.
6. Komplexní pozemkové úpravy.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují podání žádosti o provedení komplexních
pozemkových úprav v katastru Velenice u Zákup na Státní pozemkový úřad.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19 - 2017: bylo přijato.
7. Návrh RO č. 1/2017.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje návrh RO č. 1 v roce 2017, tak jak
bylo navrženo, a to bez výhrad. Změna na straně příjmů v částce -53 470 Kč, změna na straně
výdajů 87 080 Kč. Financování z položky 8115.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 20 - 2017: bylo přijato.
8. Výběrové řízení na provozovatele systému sběru komunálního a dalšího odpadu
v rámci sdružení obcí.
Starostka informovala přítomné o možnosti zúčastnit se společného výběrového řízení na
nového poskytovatele služeb v oblasti odpadového hospodářství v rámci sdružení více obcí.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje záměr optimalizovat smluvní vztahy obce
s poskytovateli služeb spočívajících v zabezpečení sběru, svozu a likvidace směsného
komunálního odpadu, tříděného odpadu, velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu
(služby), včetně ukončení smluvních vztahů s aktuálními poskytovateli služeb, včetně realizace
zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele služeb (veřejná zakázka).
Hlasování:
Pro: 8
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Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 21 - 2017: bylo přijato.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy se společností ARCH
consulting s.r.o., IČ: 28779479, na poskytnutí služeb spočívajících v nalezení vhodného
poskytovatele služeb pro obec, ve znění dle přílohy č.1 tohoto zápisu.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 22 - 2017: bylo přijato.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s účastí obce ve sdružení zadavatelů pro účely
společného zadávání ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(ZZVZ) a s uzavřením příslušné smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů ve smyslu § 7 odst.
2 ZZVZ, ve znění dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 23 - 2017: bylo přijato.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Šárka Zárubovou k realizaci
veřejné zakázky, jakož i k veškerým úkonům obce jakožto zadavatele s tím souvisejícím nebo
na to navazujícím, s výjimkou
· schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky,
· rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 24 - 2017: bylo přijato.
9. Podání žádosti o dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
„regionální rozvoj“ DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
na opravu fasády na budově OÚ ve Velenicích.
Starostka informovala o možnosti podání žádosti o dotace z dotačního fondu Libereckého kraje,
program obnovy venkova, DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
na opravu fasády budovy obecního úřadu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje podání žádosti o dotaci Krajskému
úřadu v Liberci na opravu fasády budovy obecního úřadu, předpokládaná výše investice 820
000 Kč. Vlastní podíl obce ve výši cca 410 000 Kč bude čerpán z přebytku hospodaření
minulých let (položka 8115). Konkrétní cena investice vyplyne z výběrového řízení.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25 - 2017: bylo přijato.
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10. Projednání žádosti o majetkoprávní řešení pozemků v k.ú. obce Velenice podané Ing.
Krejzou jednatelem společnosti Sociální farma s.r.o. v zastoupení Ing. Petrem
Trávníčkem. Žádost o odprodej části pozemku cca 280 m2 p.č. 143 k.ú. Velenice u Zákup
a pozemku p.č. 559/6 k.ú. Velenice u Zákup.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje záměr obce Velenice prodat část
pozemku p.č. 143 k.ú. Velenice u Zákup včetně pozemků p.č. 92/1 , p.č. 90 a p.č. 98 v k.ú.
Velenice u Zákup jako celku předběžně za cenu 660 000 Kč.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 26 - 2017: bylo přijato.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice neschvaluje záměr obce Velenice prodat pozemek
559/6 k.ú. Velenice u Zákup. V současné době je pozemek propachtován do roku 2020 žadateli.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 27 - 2017: bylo přijato.
11. Veřejná zakázka – „Oprava MK 3c – od silnice III/26836 k silnice III/26835“.
Starostka informovala přítomné o získání dotace na rekonstrukci části cesty p.č. 770 k.ú.
Velenice u Zákup.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje provedení výběrového řízení
na zakázku projektu „Oprava MK 3c – od silnice III/26836 k silnice III/26835“, které bude
provedeno v souladu s pokyny poskytovatele dotace.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28 - 2016: bylo přijato.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání cenové nabídky na zakázku
malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci „Oprava
MK 3c – od silnice III/26836 k silnice III/26835“ tak jak byla přečtena, a to bez výhrad.
Pověřuje starostku obce Šárku Zárubovou odeslat uvedenou výzvu třem potencionálním
dodavatelům.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29 - 2016: bylo přijato.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje návrh smlouvy o dílo „Oprava MK 3c
– od silnice III/26836 k silnice III/26835“ tak jak byla přečtena, a to bez výhrad. Podpisem
smlouvy pověřuje starostku obce Šárku Zárubovou.
Hlasování:
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Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30 - 2016: bylo přijato.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce určuje výběrovou komisi k zakázce malého rozsahu
„Oprava MK 3c – od silnice III/26836 k silnice III/26835“ ve složení: Lenka Turecká, Milan
Dvořák, Jiřina Kadlecová. Jako náhradníci jsou určeni: Jiří Jelínek, Josef Vörös, Karel
Rožboud. Výběrová komise bude jednat ve středu 3. 5. 2017 od 18.00 hodin. Nedílnou součástí
výstupů z jednání výběrové komise k výběru dodavatele je:
· prezenční listina členů výběrové komise
· čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti členů výběrové komise
· zápis o posouzení a hodnocení nabídek
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 31 - 2016: bylo přijato.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje RO č. 2/2017 navyšuje výdaje paragraf
2212 položka 5171 o 930 000 Kč. Tyto výdaje jsou kryty finančními prostředky z položky 8115
– přebytek hospodaření minulých let.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32 - 2016: bylo přijato.
12. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Velenice u Zákup – Velenický potok,
stavba „Velenický potok, ř.km 0,000-1,500“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce prodat pozemky koryta vodního
toku Velenický potok
- od soutoku s vodním tokem Svitávka po mostek na komunikaci – p.p.č. 319
(mezi RD č.p. 33 a RD č.p. 121)
- od soutoku s vodním tokem IDVT 10237181 ve správě Lesů ČR po mostek na
místní komunikaci – p.p.č. 770 (začátek u parcely 707/1, konec na parcele
278/1) a samostatně stavby dvou přehrážek ve vlastnictví České republiky a
práva hospodařit Lesů ČR na pozemku p.č. 707/1.
Lesy ČR pro účely vypořádání pozemků zajistí oddělovací geometrický plán skutečného
průběhu koryta vodního toku.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33 - 2016: bylo přijato.
13. Hospodaření v lesích ve vlastnictví obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje těžbu porostu 270 C a 17, 270 C a 13,
170 C a 14 dle doporučení pěstebních a těžebních prací pro obec Velenice. Jedná se o porosty
na Velenickém vrchu stáří 170, 130 a 140 let. Konkrétní prodejní cena vyplyne z výběrového
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řízení. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku a finanční výbor k realizaci výběrového řízení,
výběru nejvýhodnější nabídky a sepsání smlouvy o dílo.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 34 - 2016: bylo přijato.
14. Různé.
Oprava střechy na kapli Božího hrobu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje kompletní výměnu nosné konstrukce střechy
kaple Božího hrobu.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 35 - 2016: bylo přijato.
Závěr: Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zasedání zastupitelstva ukončeno v 18.45 hodin.
Ve Velenicích dne 11.4.2017.
Zapsala: Šárka Zárubová.

Ověřovatelé zápisu:

Jiřina Kadlecová

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar

Milan Hozák

Starostka: Šárka Zárubová
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