
OBEC VELENICE

ZÁPIS č. 2/2018
ze  zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 9.března 2018

Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 18:40
hod. Zasedání vedla starostka obce Šárka Zárubová. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. 
Ze zasedání je pořizován audio záznam.

Přítomní zastupitelé:  Jelínek Jiří, Kadlec Josef, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel,
Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka.
Omluveni zastupitelé: Němeček Přemysl, Němečková Šárka.

Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů,  je zastupitelstvo
usnášeníschopné. 

Ke dni 29. 1 2018 písemně rezignovala na funkci zastupitelky obce Jana Blahová a na její
místo  zastupitele  obce  nastupuje  Josef  Kadlec,  který  složil  slib  člena  zastupitele  obce
stanovený  §  69  odst.  1  zákona  128/2000  Sb.,  o  obcích,  vyslovením  slova  „slibuji“  a
následným podpisem na přiloženém archu.

Program jednání: 

1) Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání.
2) Určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání.
3) Složení slibu nového zastupitele pana Josefa Kadlece za uvolněné místo zastupitelky

Jany Blahové.
4) Dodatek č. 9 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Velenice číslo

222/400181/19/07.
5) Dodatek č.  2 k partnerské smlouvě o zajištění  majetkových a provozních náležitostí

projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko“.
6) Záměr  obce  Velenice  č.  1/2018 – prodej  části  pozemku p.č.  509/1  k.ú.  Velenice  u

Zákup.
7) Projednání  investičního  záměru  –  vybudování  sociálního  bydlení  pro  sociálně

vyloučené lokality z budovy bývalého mlýna.
8) Projednání vyčištění odvodňovací strouhy u domu pana Jelínka.
9) Schválení  vzorové  smlouvy  o  poskytnutí  účelové  dotace  z Dotačního  fondu

Libereckého  kraje,  oblast  podpory:  Regionální  rozvoj,  program  č.  2.1.  –  Program
obnovy venkova na projekt „Rekonstrukce chodníků na hřbitově ve Velenicích“.

10) Projednání  podání  žádosti  o  dotaci  na  opravu  vnitřních  prostor  budovy  občanské
vybavenosti  č.p.  154  (hasičská  zbrojnice)  z programu  Podpora  jednotek  požární
ochrany obcí Libereckého kraje + projednání vzorové smlouvy o poskytnutí účelové
dotace.

11) Návrh RO č. 2/2018.
12) Různé.



1, Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání.

Program jednání nebyl doplněn.
Hlasování:   

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 13 - 2018: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání, tak jak byl navržen.

2.   Určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v     obci od minulého zasedání.  

Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Šárka Zárubová
Ověřovateli zápisu byli navrženi Karel Rožboud a Josef Vörös.
Hlasování: 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 14 - 2018: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověřovatele zápisu.

Informování  o  hospodaření  obce k 28.  2.  2018 – obec hospodařila  s  kladným výsledkem
ve výši 155 007 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN.

Informace – co se událo v obci od minulého zasedání.

Proběhla/o:
a) Zábavné odpoledne pro děti,
b) Masopustní průvod a zábava – děkuji Josefovi Vörösovi, Jiřímu Zárubovi, Jaroslavovi

Jirků a Zdeňce Jirků,
c) Dokončení realizace knihovny,
d) Zahájení opravy interiérů v budově hasičské zbrojnice,
e) Podání  žádosti  o  dotaci  na  Liberecký  kraj  na  projekt  „Rekonstrukce  chodníků  na

hřbitově ve Velenicích“,
f) Navození  štěrku  k lesní  studánce  –  děkuji  Josefovi  Vörösovi,  Danielovi  Zimlovi,

Michalovi Krejčímu rodině Bobkových a Jiřímu Zárubovi,  který sponzoroval štěrk
včetně dopravy,

g) Registrace obce o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích,
h) Dne 5.2.2018 přezkoumání hospodaření obce Velenice za rok 2017

Návrh usnesení  :   zastupitelé obce Velenice berou na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Velenice za rok 2017.
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 15 - 2018: bylo přijato.

3. Složení slibu nového zastupitele pana Josefa Kadlece za uvolněné místo zastupitelky

Jany Blahové.

Slib nového zastupitele Josefa Kadlece proběhl v úvodu jednání.

4. Dodatek č. 9 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v     obci Velenice  

číslo 222/400181/19/07.

Návrh  usnesení:     Zastupitelé  obce  Velenice  schvalují  dodatek  č.  9  ke  smlouvě  o  sběru,
přepravě a odstraňování odpadu v obci Velenice číslo 222/400181/19/07, tak jak byl navržen,
a to bez výhrad. Podpisem smlouvy pověřují starostku obce.
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 16- 2018: bylo přijato.
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5. Dodatek č. 2 k     partnerské smlouvě o zajištění majetkových a provozních náležitostí  

projektu „Předcházení vzniku odpadů v     Mikroregionu Podralsko“.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje dodatek č. 2 k partnerské smlouvě o
zajištění  majetkových  a  provozních  náležitostí  projektu  „Předcházení  vzniku  odpadů
v Mikroregionu  Podralsko“,  tak  jak  byl  navržen,  a  to  bez  výhrad.  Podpisem  pověřuje
starostku obce.
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 17 - 2018: bylo přijato.

6.  Záměr obce  Velenice  č.  1/2018 –  prodej  části  pozemku p.č.  509/1  k.ú.  Velenice  u

Zákup.

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Velenice ruší záměr obce Velenice č. 1/2018 – prodej
části  pozemku  p.č.  509/1  k.ú.  Velenice  u  Zákup.  Důvodem  je  nezájem  občanů  o  tento
pozemek. Nikdo nepodal nabídku.
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 18 - 2018: bylo přijato.

7.  Projednání  investičního  záměru  –  vybudování  sociálního  bydlení  pro  sociálně

vyloučené lokality z     budovy bývalého mlýna.  

Starostka informovala přítomné o zpracované studii využitelnosti, kterou všichni zastupitelé
obdrželi e-mailovou poštou. Z této studie vyplývá, že v budově by mohlo být realizováno 5
bytových  jednotek.  Odborný  odhad  investičních  nákladů  činí  10 442 000  Kč.  Z tiskové
zprávy  ministerstva  pro  místní  rozvoj  vyplývá,  že  doba udržitelnosti  bude  20  let.  Výzva
k dnešnímu dni ještě nebyla vyhlášena.
Návrh  usnesení: Zastupitelé  obce  Velenice  neschvalují  záměr  obce  vybudovat  z budovy
bývalého mlýna sociální bydlení.
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 19 - 2018: bylo přijato.

8. Projednání vyčištění odvodňovací strouhy u domu pana Jelínka.

Starostka  informovala  přítomné o  provedeném poptávkovém řízení  na  tento projekt.  Dne
25.1.2018 byly osloveny firmy Silnice Žáček s.r.o., SaM silnice a mosty, a.s. Česká Lípa a
Děčín,  Zeps s.r.o..  Obec Velenice neobdržela ani  jednu realizační nabídku. Starostka obce
oslovila Jiřího Zárubu, který podal nabídku na provedení zakázky za 45 671,06 Kč včetně
DPH.
Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  rozhoduje  o  výběru  dodavatele  veřejné  zakázky
v poptávkovém řízení „Vyčištění odvodňovací strouhy u domu pana Jelínka“, a to účastníka
Jiří Záruba, IČO 19031386, za nabídkovou cenu 45 671,06 Kč.
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 20 - 2018: bylo přijato.

9.  Schválení  vzorové  smlouvy  o  poskytnutí  účelové  dotace  z     Dotačního  fondu  

Libereckého  kraje,  oblast  podpory:  Regionální  rozvoj,  program  č.  2.1.  –  Program

obnovy venkova na projekt „Rekonstrukce chodníků na hřbitově ve Velenicích“.

Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Velenice  schvaluje  vzorovou  smlouvu  o  poskytnutí
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účelové  dotace  z Dotačního  fondu  Libereckého  kraje,  oblast  podpory:  Regionální  rozvoj,
program č. 2.1. – Program obnovy venkova na projekt „Rekonstrukce chodníků na hřbitově
ve  Velenicích“,  na částku 394 100 Kč,  tak jak byla navržena,  a  to  bez výhrad.  Podpisem
smlouvy pověřuje starostku obce.
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 21 - 2018: bylo přijato.

10. Projednání podání žádosti o dotaci na opravu vnitřních prostor budovy občanské

vybavenosti č.p. 154 (hasičská zbrojnice) z     programu Podpora jednotek požární ochrany  

obcí Libereckého kraje + projednání vzorové smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu
vnitřních  prostor  budovy  občanské  vybavenosti  č.p.  154  (hasičská  zbrojnice)  z programu
Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, Program č. 1.1 Podpora jednotek
požární  ochrany  obcí  Libereckého  kraje,  účel  podpory  U6  odstavec  f)  výdaje  spojené
s opravami,  úpravami  a  výstavbou  objektů  (hasičské  zbrojnice,  garáže)  sloužících
k zabezpečení činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů. 
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 22 - 2018: bylo přijato.

Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Velenice  schvaluje  vzorovou  smlouvu  o  poskytnutí
účelové  dotace  z Dotačního  fondu  Libereckého  kraje,  oblast  podpory:  Požární  ochrana,
program  č.:1.1  Podpora  jednotek  požární  ochrany  obcí  Libereckého  kraje,  tak  jak  byla
navržena, a to bez výhrad. Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce.
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 23 - 2018: bylo přijato.

11. Návrh RO č. 2/2018.

Návrh  usnesení:     Zastupitelé  obce  Velenice  schvalují  návrh  RO  č.  2/2018,  tak  jak  byl
předložen, a to bez výhrad. Změna na straně příjmů 800 000 Kč, změna na straně výdajů
465 000  Kč.  RO  č.  2/2018  upravuje  výdaje  na  vyčištění  a  úpravu  stávající  strouhy  na
pozemku p.č.86 k.ú. Velenice u Zákup, výdaje na studii využitelnosti budovy bývalého mlýna,
opravu interiérů hasičské zbrojnice, hospodaření v obecních lesích.
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 24 - 2018: bylo přijato.

12.Různé.

Starostka  informovala  o  vyjádření  advokátky  k vymáhání  náhrady  škody  za  poškozenou
místní komunikaci vedoucí ke hřbitovu.
Návrh  usnesení:  Zastupitelé  obce  Velenice  schvalují  podání  trestního  oznámení  na  firmu
Sociální farma s.r.o., Šidlov č. ev. 14, 473 01 Zákupy, IČO 03352269. 
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 25 - 2018: bylo přijato.

Byl  projednán  návrh  Josefa  Vöröse  na  omezení  konzumace  alkoholických  nápojů  před
budovou OÚ vyhláškou obce. Nebylo přijato usnesení.
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Byla projednána stížnost pana Růžičky na nepořádek na místních komunikacích. Jedná se o
zablácené komunikace od přejíždění traktoru firmy Sociální farma s.r.o.. Místní komunikace
vedoucí ke hřbitovu je již několik měsíců neprůchozí, hrozí zde nebezpečí úrazu na zablácené
vrstvě.  

Závěr:  Po  vyčerpání  všech  bodů  jednání  bylo  zasedání  zastupitelstva  ukončeno  v 18:40
hodin.
Ve Velenicích dne: 13.3.2018
Zapsala: Šárka Zárubová.

Ověřovatelé zápisu:        Karel Rožboud                                            Josef Vörös

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                       Starostka: Šárka Zárubová
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