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ZÁPIS č. 5/2017 

ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 16. června 2017   

 

Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 18:15 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: Němečková Šárka. 
Neomluveni zastupitelé: Jelínek Jiří. 
 

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) Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Velenice”. 
4) Závěrečný účet svazku Mikroregion Podralsko. 
5) Projednání partnerské smlouvy k projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu 

Podralsko”. 
6) 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 Petr Turecký, pan Josef Stýblo. 
Hlasování:    

Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 68 - 2017 : Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu. 
 

2. Schválení, popř. doplnění programu zasedání. 

Doplnění programu jednání zastupitelstva Šárkou Zárubovou: 
Ø Projednání návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu 

Libereckého kraje oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch program 
č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č. OLP/1994/2017. 

Hlasování:  

Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 69 - 2017: bylo přijato. 
 

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. 
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Proběhla/o:  
a) Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce elektroinstalace v budově 

hasičské zbrojnice Velenice“ s výsledkem: z šesti oslovených firem jsme nedostali ani 

jednu nabídku. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí výsledek výběrového řízení na 
zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce elektroinstalace v budově hasičské zbrojnice 
Velenice“. 
Hlasování:  

Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 70 - 2017: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje provedení nového výběrového řízení 
na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v budově hasičské zbrojnice Velenice“. Zadání výzvy 
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“ zůstává tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 2.6.2017, a to bez výhrad. 
Pověřuje starostku obce Šárku Zárubovou nově upravit termíny realizace akce podle pokynů 
poskytovatele dotace.  

Hlasování:  

Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 71 - 2017: bylo přijato. 
 

b) Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava fasády budovy obecního úřadu 
Velenice“ s výsledkem: dodavatel zakázky – firma ELGO CZ s.r.o.. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí výsledek výběrového řízení na 
zakázku malého rozsahu „Oprava fasády budovy obecního úřadu Velenice“. 
Hlasování:  

Pro: 6 

Proti: 0             

Zdržel se: 1 

Usnesení č. 72 - 2017: bylo přijato. 
 

c) Posekání trávy okolo kontejnerů na separovaný odpad, umístěných u truhlárny – děkuji 
panu Josefovi Vörösovi, Starostka obce se vrátila k reakci zastupitelky Němečkové na 
žádost p. Valtra o posekání přerostlé trávy kolem kontejnerů (pod truhlárnou), kterou 
vznesl na minulém zasedání zastupitelstva. Zastupitelka Němečková upozornila 
všechny přítomné, že se nejedná o pozemek ve vlastnictví obce. Pro informovanost 
občanů starostka uvedla, že p. Němečková v roce 2012, jako starostka obce, nechala za 

obecní peníze ve výši 476 904 Kč sanovat skalní masiv ve vlastnictví soukromých 
vlastníků.  
Oproti tomu udržování části pozemku ve vlastnictví státu, na kterém má obec umístěné 
kontejnery, za jehož zábor obec státu nic neplatí a údržba vychází na korunové hodnoty, 
je spíše povinností a v zájmu celkového vzhledu obce a občanů. 

d) Příprava trasy na Pohádkové Velenice (vysekání) – děkuji paní Jindřišce Zárubové, panu 
Jiřímu Jelínkovi, panu Karlovi Rožboudovi. 
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3. Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Velenice”. 

Starostka informovala přítomné o úspoře energie na provoz veřejného osvětlení po realizaci 
akce „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Velenice”. Ze zpracovaného 
energetického auditu vyplývá, že se jedná o 64,6 %. 
Starostka informovala přítomné o zadání veřejné zakázky na „Snížení energetické náročnosti 
veřejného osvětlení obce Velenice”, byla zveřejněna výzva 13.6.2017. Lhůta pro podání 
nabídek je stanovena na čtvrtek 29.6.2017 do 18:00 hodin. Výběrová komise bude jednat 
29.6.2017  v 18:00 hodin. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí informace o průběhu veřejné 
zakázky na akci „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Velenice”. 

Hlasování: 

Pro: 5 

Proti: 0             

Zdržel se: 2 

Usnesení č. 73 - 2017: bylo přijato. 
 

4. Závěrečný účet svazku Mikroregion Podralsko. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí závěrečný účet svazku 
Mikroregion Podralsko za rok 2016 schválen členskou schůzí dne 8.6.2017. 
Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 74 - 2017: bylo přijato. 
 

5. Projednání partnerské smlouvy k projektu „Předcházení vzniku odpadů v 

Mikroregionu Podralsko”. 

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje návrh partnerské smlouvy k projektu 
„Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko”, 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. 75 - 2017: bylo přijato. 
 

6. Projednání návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu 

Libereckého kraje oblast podpory: 7.  Kultura, památková péče a cestovní ruch program 

č..: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č. OLP/1994/2017. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují návrh smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a 
cestovní ruch program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č. 
OLP/1994/2017.  Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Šárku Zárubovou. 
Hlasování: 

Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 76 - 2017: bylo přijato. 
 

7. Různé. 
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Starostka pozvala všechny přítomné na společenskou akci „Pohádkové Velenice“, která se 
uskuteční v sobotu 17.6.2017 od 15:00 hodin. 
Zastupitelka Blahová se dotazovala k nahrávkám zastupitelstva obce jsou-li veřejné, nebo 
slouží k něčemu? Starostka odpověděla, že slouží jako podklad k pořízení zápisu z jednání 
zastupitelstva obce. Dle jednacího řádu čl. 6 bod 2 „Ze zasedání zastupitelstva je obecním 
úřadem pořizován audio záznam, který slouží jako pracovní materiál pro vyhotovení zápisu“. 
Další dotaz zastupitelky Bláhové směřující k zastupiteli Vörösovi zněl „Kdy bude hotová skříň 
za Vaše penále?“. Zastupitel Vörös odpověděl „Nebojte, bude, dočkáte se“. 
Dále se dotázala zastupitelka Blahová „Obce mají portály na veřejné zakázky, my nemusíme 
tento portál mít“? Starostka odpověděla, že tento portál máme. Zastupitelka Blahová reagovala 
„Nevím kde“. Starostka odpověděla „Jedná se o portál veřejných zakázek, profil zadavatele, 
obec Velenice“. 
 

Závěr: Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zasedání zastupitelstva ukončeno v 18:15 hodin. 
Ve Velenicích dne 21.6.2017. 

Zapsala: Šárka Zárubová. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Petr Turecký                                                Josef Stýblo              

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 

 

 


