
Stručný zápis zastupitelstva obce Velenice konaného dne 18. 12. 2013 od 18.30 hodin na 

obecním úřadě  

179. Přečtení změny programu zastupitelstva obce 
180. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu 
181. Návrh rozpočtu na rok 2014 
182. Žádost o pronájem/prodej pozemku p.č. 29; žádost o pronájem pozemku p.č. 31 
183. Návrh Dodatku č. 5 ke směrnici č. 3/2011 
184. Návrh Smlouvy na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 27/1 

se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
185. Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením na rok 2013 
186. Zrušení veřejnoprávní smlouvy na úseku agendy přestupků ze dne 1.11.2004 uzavřené mezi 

obcí Velenice a městem Zákupy; žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Česká 
Lípa 

187. Různé 
 
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 6 z 9 zastupitelů. Omluven p. Brůžek, 
p. Němečková, p. Vörös. 
 
179. Přečtení změny programu zastupitelstva obce 
Starostka přečetla změnu programu zastupitelstva obce. 
Usnesení 2013 – 179: Zastupitelé schválili změnu programu zastupitelstva tak, jak byla přečtena, a 
to 6 hlasy pro. 
 
180. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu 
Zahájení provedla starostka obce. Ověřovatele zápisu určila p. Pecharovou, p. Samka 
Usnesení 2013 – 180: Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu, a to 5- ti hlasy pro, 1 se zdržel. 
 
181. Návrh rozpočtu na rok 2014 
Starostka přečetla návrh rozpočtu na rok 2014. 
Usnesení 2013 – 181: Zastupitelé schválili návrh rozpočtu na rok 2014 tak, jak byl přečten, a to 5 
hlasy pro, 1 se zdržel. 
 
182. Žádost o pronájem/prodej pozemku p.č. 29; žádost o pronájem pozemku p.č. 31  
Starostka přečetla žádosti o prodej/pronájem výše uvedených pozemků.  
Usnesení 2013 – 182: Zastupitelé neschválili žádost o pronájem/prodej pozemku p.č. 29, 31 
z důvodu jiného záměru s výše uvedenými pozemky, a to 6 hlasy proti. 
 
183. Návrh Dodatku č. 5 ke směrnici č. 3/2011 
Starostka přečetla návrh Dodatku č. 5 ke směrnici č. 3/2011. 
Usnesení 2013 – 183: Zastupitelé schválili Dodatek č. 5 ke směrnici č. 3/2011 tak, jak byl přečten, a 
to 6 hlasy pro. 
 
184. Návrh Smlouvy na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 27/1  
se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
Starostka přečetla návrh Smlouvy na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Usnesení 2013 – 184: Zastupitelé schválili návrh smlouvy tak, jak byl přečten, a to 6 hlasy pro. 
 
185. Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením na rok 2013 
Starostka přečetla určení pravomocí starosty k rozpočtovým opatřením na měsíc prosinec roku 2013. 



Usnesení 2013 – 185: Zastupitelé schválili určení pravomocí starosty k rozpočtovým opatřením tak, 
jak bylo přečteno, a to 6 hlasy pro. 
 
186. Zrušení veřejnoprávní smlouvy na úseku agendy přestupků ze dne 1.11.2004 uzavřené mezi  
obcí Velenice a městem Zákupy; žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Česká Lípa 
Starostka přečetla zrušení veřejnoprávní smlouvy na úseku agendy přestupků uzavřené mezi obcí 
Velenice a městem Zákupy, a to s účinností od 31.12.2013. Dále přečetla žádost o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy na úseku agendy přestupků s městem Česká Lípa. 
Usnesení 2013 – 186: Zastupitelé schválili zrušení veřejnoprávní smlouvy na úseku agendy 
přestupků s městem Zákupy a dále schválili žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku 
agendy přestupků s městem Česká Lípa, a to 6 hlasy pro. 
 
187. Různé 

 Starostka sdělila zastupitelům finanční náklady na přidání veřejného osvětlení na místní 
komunikaci (u rodinného domu rodiny Soprů). 

Usnesení 2013 – 187: Zastupitelé schválili přidání veřejného osvětlení na místní komunikaci, a to 6 
hlasy pro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po vyčerpání všech bodů zastupitelstvo ukončeno v 19.27 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Vlasta Pecharová 
    
   Pavel Samek 
 
 
Místostarosta:  Pavel Samek 
 
Starostka:  Ing. Irena Samková 


