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ZÁPIS č. 3/2017 

ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 2. června 2017   

 

Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 18.25  hod. 

Zasedání vedla starostka obce Šárka Zárubová. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.  
Ze zasedání je pořizován audio záznam. 
 

Přítomní zastupitelé: Jelínek Jiří, Němeček Přemysl, Němečková Šárka, Ing. Pechar 

Jiří, Rožboud Karel, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
Omluveni zastupitelé: Blahová Jana, Turecká Lenka. 
 

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) Prodej pozemku p.č. 327 k.ú. Velenice u Zákup. 
4) Finanční podpora „Linka bezpečí“. 
5) Výše nájemného nebytových prostor v budově OÚ. 
6) Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace v budově hasičské zbrojnice Velenice“ 

+ RO č. 3/2017. 
7) Veřejná zakázka „Oprava fasády budovy obecního úřadu Velenice” + RO č. 4/2017. 
8) Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Velenice” + 

RO č. 5/2017. 
9) Rozhodnutí o odměnách členů zastupitelstva a členů výborů obce. 
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 Marie Motlíková, pan Pavel Samek. 
Hlasování:    
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 36 - 2017 : Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu. 
 

2. Schválení, popř. doplnění programu zasedání. 
Program nebyl doplněn. 
Hlasování:  
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 37 - 2017: bylo přijato. 
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Informování o hospodaření obce k 31.5.2017 – obec hospodařila s kladným výsledkem                  
ve výši – 218 344 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN.  
 

Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 
Proběhla/o:  

a) Jednání finančního výboru dne 3.5. 2017 – přečten zápis z jednání finančního výboru, 
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí zprávu z jednání finančního 
výboru ze dne 3.5.2017. 
Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 38 - 2017: bylo přijato. 
 

b) Výběrové řízené na zakázku malého rozsahu „Oprava MK 3c – od silnice III/26836 

k silnici III/26835 “ s výsledkem: dodavatel zakázky – firma Silnice Žáček s.r.o. 
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí výsledek výběrového řízení na 
zakázku malého rozsahu „Oprava MK 3c – od silnice III/26836 k silnici III/26835 “. 
Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 39 - 2017: bylo přijato. 
 

c) Jednání finančního výboru dne 31.5. 2017 – přečten zápis z jednání finančního výboru, 
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí zprávu z jednání finančního 
výboru ze dne 31.5.2017. 
Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 40 - 2017: bylo přijato. 
 

d) podání žádosti o dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje, program obnovy venkova, 
DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na opravu fasády 
budovy obecního úřadu, 

e) kontrola přezkoumání hospodaření obce, 
f) vymetení pavučin v budově obecního úřadu ve Velenicích – děkuji místním hasičům, 
g) akce pálení čarodějnic, 
h) akce kácení máje, 
i) osázení květináčů pře budovou OÚ, 
j) průběžná údržba veřejných ploch (sekání, sběr odpadků, úklid popadaných větví, 

hrabání listí), 
k) likvidace materiálu po spálených větvích a srovnání terénu na hřišti. 
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Starostka informovala zastupitele a přítomné občany: 
 

Ø o získání dotačních finančních prostředků ve výši 218 213 Kč z dotačního fondu 
Libereckého kraje program Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 
na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v budově hasičské zbrojnice Velenice“, 

Ø o získání dotačních finančních prostředků ve výši 71 940 Kč z dotačního fondu 

Libereckého kraje program Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 
na akci „Nákup nových ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdové 
jednotky“, 

Ø o získání dotačních finančních prostředků ve výši 143 025 Kč z dotačního fondu 
Libereckého kraje program záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na 
„Restaurování sochy sv. Prokopa a skalní kaple Ecce Homo (sochy KRISTA) V OBCI 

VELENICE“, 
Ø o získání dotačních prostředků ve výši 1 084 518 Kč z rozpočtu Ministerstva obchodu 

a průmyslu, státní program na podporu úspor energie pro rok 2017 – program EFEKT 

na „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Velenice“.  
 

3. Prodej pozemku p.č. 327 k.ú. Velenice u Zákup. 
Starostka informovala přítomné o žádosti o prodej pozemku p.č. 327 k.ú.. Velenice u Zákup. 
Prodej tohoto pozemku byl schválen zastupitelstvem dne 14.7.2016 pod číslem usnesení 44 – 
2016 žadatelům XY s podmínkou vykácení stromů a náletových křovin. Podmínka byla 
splněna. V době od splnění podmínky došlo ke změně majitelů sousedních pozemků a přilehlé 
nemovitosti, proto je nutné prodej pozemku opětovně projednat. 
Záměr obce Velenice prodat výše uvedený pozemek byl řádně vyvěšen na úřední desce v období 
od 23.3.2017 – 25.4.2017. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje prodej pozemku p.č. 327 k.ú. Velenice 
u Zákup žadatelům XY 20 Kč/m2 tj. za cenu 4 100 Kč. Žadatelé uhradí náklady spojené 
s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku obce. 
Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 41 - 2017: bylo přijato. 
 

4. Finanční podpora „Linka bezpečí“. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice neschvaluje finanční podporu ve výši 2 000 Kč 
na provoz Linky bezpečí, z.s.. 
Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 42 - 2017: bylo přijato. 
 

5. Výše nájemného nebytových prostor v budově OÚ. 
Starostka informovala přítomné o žádosti paní Věry Nguyenové o snížení nájemného 
z nebytových prostor v budově OÚ. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje snížení nájemného z nebytových 
prostor v budově obecního úřadu ze stávajících 1 000 Kč měsíčně na 100 Kč měsíčně 
s účinností od 1.7.2017. 



OBEC VELENICE 

 Zápis č.3/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 2.6. 2017 na obecním úřadě. Obsahuje 7 listů.   Stránka 4 

Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 43 - 2017: bylo přijato. 
 

6. Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace v budově hasičské zbrojnice Velenice“ 
+ RO č. 3/2017. 
 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje provedení výběrového řízení                    
na zakázku projektu „Rekonstrukce elektroinstalace v budově hasičské zbrojnice Velenice“, 
které bude provedeno v souladu s pokyny poskytovatele dotace. 

Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 44 - 2017: 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 

„Rekonstrukce elektroinstalace v budově hasičské zbrojnice Velenice“ tak jak byla přečtena, a 
to bez výhrad. Pověřuje starostku obce Šárku Zárubovou odeslat uvedenou výzvu 
potencionálním dodavatelům. 
Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 45 - 2017: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje návrh smlouvy o dílo „Rekonstrukce 

elektroinstalace v budově hasičské zbrojnice Velenice“ tak jak byla přečtena, a to bez výhrad. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Šárku Zárubovou. 
Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 46 - 2017: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce určuje výběrovou komisi k zakázce malého rozsahu 
„Rekonstrukce elektroinstalace v budově hasičské zbrojnice Velenice“ ve složení: Lenka 

Turecká, Milan Dvořák, Jiřina Kadlecová.  Jako náhradníci jsou určeni: Jiří Jelínek, Ing. Jiří 
Pechar, Milan Hozák. Výběrová komise bude jednat ve středu 14.6. 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: 
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Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 47 - 2017: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje RO č. 3/2017 navyšuje příjmy v částce 

218 213 Kč, navyšuje výdaje paragraf 5512 položka 5171 o 400 000 Kč. Tyto výdaje jsou kryty 
finančními prostředky z položky 8115 – přebytek hospodaření minulých let. 
 

Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 48 - 2017 bylo přijato. 
 

7. Veřejná zakázka „Oprava fasády budovy obecního úřadu Velenice” + RO č. 4/2017. 
 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje provedení výběrového řízení                    
na zakázku projektu „Oprava fasády budovy obecního úřadu Velenice“, které bude provedeno 

v souladu s pokyny poskytovatele dotace. 

Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 49 - 2017: 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 
fasády budovy obecního úřadu Velenice“ tak jak byla přečtena, a to bez výhrad. Pověřuje 
starostku obce Šárku Zárubovou odeslat uvedenou výzvu potencionálním dodavatelům. 
Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 50 - 2017: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje návrh smlouvy o dílo „Oprava fasády 

budovy obecního úřadu Velenice“ tak jak byla přečtena a to bez výhrad. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku obce Šárku Zárubovou. 
Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 51 - 2017: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce určuje výběrovou komisi k zakázce malého rozsahu 
„Oprava fasády budovy obecního úřadu Velenice“ ve složení: Lenka Turecká, Milan Dvořák, 
Jiřina Kadlecová.  Jako náhradníci jsou určeni: Jiří Jelínek, Ing. Jiří Pechar, Milan Hozák. 
Výběrová komise bude jednat ve středu 14.6. 2017 od 18.30 hodin. Nedílnou součástí výstupů 
z jednání výběrové komise k výběru dodavatele je: 
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· prezenční listina členů výběrové komise 

· čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti členů výběrové komise 

· zápis o posouzení a hodnocení nabídek 

Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 52 - 2017: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje RO č. 4/2017 navyšuje příjmy v částce 
400 000 Kč, navyšuje výdaje paragraf 6171 položka 6121 o 1 000 000 Kč. Tyto výdaje jsou 
kryty finančními prostředky z položky 8115 – přebytek hospodaření minulých let. 
Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 53 - 2017 bylo přijato. 
 

8. Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Velenice” + 
RO č. 5/2017. 
Bod přesunut do dalšího jednání zastupitelstva obce. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přesunutí tohoto bodu jednání do dalšího jednání 
zastupitelstva obce. 
Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 54 - 2017 bylo přijato. 
 

9. Rozhodnutí o odměnách členů zastupitelstva a členů výborů obce. 
Roční úspora – 27 600 Kč! 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje měsíční odměny členů zastupitelstva 
a členů výborů obce Velenice dle následující tabulky s účinností od 1.7.2017 

 

Neuvolněný člen 
zastupitelstva obce 

0 Kč od 1.7.2017 

Předseda výboru 500 Kč od 1.7.2017 

Člen výboru 200 Kč od 1.7.2017 s podmínkou 
účasti na jednání výboru 

Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 55 - 2017 bylo přijato. 
 

10. Různé. 
 

Starostka informovala přítomné o: 
Ø vakcinaci psů a koček, která proběhne 3.6.2017, 
Ø Pohádkových Velenicích, které proběhnou dne 17.6.2017, 
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Ø Dalším jednání zastupitelstva obce, které proběhne dne 9.6.2017. 

 
Závěr: Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zasedání zastupitelstva ukončeno v 18.25 hodin. 
Ve Velenicích dne 5.6.2017. 

Zapsala: Šárka Zárubová. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:               Marie Motlíková                                   Pavel Samek           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 

 

 

 

 


