
Stručný zápis zastupitelstva obce Velenice konaného dne 03. 06. 2014 od 18.00 hodin na
obecním úřadě

012. Přečtení změny programu zastupitelstva obce
013. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
014. Rezignace stávající starostky; volby starosty a volba místostarosty
015. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2014
016. Projednání  smlouvy o zajištění  zpětného odběru a  využití  odpadů  z obalů  s firmou EKO-

KOM, a.s.
017. Projednání žádosti o pronájem části pozemku p.č. 509
018. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.č. 40
019. Projednání žádosti o prodej pozemků p.č. 137, 138
020. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2014-2018
021. Různé

V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 8 z 9 zastupitelů. Omluven p. Hach.

012. Přečtení změny programu zastupitelstva obce
Starostka přečetla změnu programu zastupitelstva obce.
Usnesení 2014 – 012:Zastupitelé schválili změnu programu zastupitelstva tak, jak byla přečtena, a
to 8 hlasy pro.

013. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
Zahájení provedla starostka obce. Ověřovatele zápisu určila p. Němečkovou, p. Rožbouda.
Usnesení 2014 – 013:Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu, a to 6 -ti hlasy pro, 2 se zdrželi.

014. Rezignace stávající starostky; volba starosty a volba místostarosty
Starostka přečetla rezignaci na funkci neuvolněné starostky, a to ke dni 3.6.2014 s tím, že mandát
zastupitele si ponechá. Poté navrhla na funkci starosty p. Pavla Samka, který tento návrh na funkci
odmítl.  Následně  navrhla p.  Šárku Zárubovou, která návrh na funkci  přijala.  Jiné návrhy podány
nebyly.
Usnesení 2014 – 014/1: Zastupitelé zvolili p. Zárubovou jako starostku obce, a to 5 – ti hlasy pro, 3 se
zdrželi.
Poté starostka vznesla dotaz zastupitelstvu na výši odměny pro novou starostku s tím, že navrhuje
ponechat stávající odměnu, tj. 11.589 Kč hrubého. 
Usnesení 2014 – 014/2: Zastupitelé schválili navrženou výši odměny, a to 7 hlasy pro, 1 se zdržel. 
Následně  starostka  předala  slovo  místostarostovi.  Místostarosta  přečetl  rezignaci  na  funkci
neuvolněného místostarosty, a to ke dni 3.6.2014 s tím, že mandát zastupitele si ponechá.
Starostka poté vyzvala zastupitele k návrhu kandidáta na funkci místostarosty. Žádné návrhy podány
nebyly.  Volba  místostarosty  proto  neroběhla.  P.  Zárubová  navrhla,  aby  volba  místostarosty  byla
přesunuta do dalšího jednání zastupitelstva. 

015. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2014 
Starostka přečetla návrh rozpočtového opatření č. 1/2014.
Usnesení 2014 – 015: Zastupitelé  schválili  návrh  rozpočtového  opatření  č.  1/2014  tak,  jak  byl
sestaven, a to 8 hlasy pro.

016. Projednání  smlouvy o zajištění  zpětného odběru a  využití  odpadů  z obalů  s firmou EKO-
KOM, a.s.

Starostka seznámila zastupitele s navrženou smlouvou s firmou EKO-KOM, a.s.
Usnesení 2014 – 016:Zastupitelé schválili navrženou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s., a to 8 hlasy pro.



017. Projednání žádosti o pronájem části pozemku p.č. 509
Starostka informovala zastupitele o podání dvou žádostí o pronájem části pozemku p.č. 509. Poté bylo
navrženo, aby se tato část pozemku nepronajímala a aby i nadále zůstala ve vlastnictví obce.
Usnesení 2014 – 017:Zastupitelé schválili ponechání části pozemku p.č. 509 ve vlastnictví obce, a
to 8 hlasy pro.

018. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.č. 40
Starostka přečetla žádost o koupi části pozemku p.č. 40.
Usnesení 2014 – 018/1: Zastupitelé schválili prodej části pozemku p.č. 40, a to 5 – ti hlasy pro, 3 se
zdrželi.
Dále starostka vyzvala zastupitele k návrhu kupní ceny za 1 m². Bylo navrženo 20 Kč/1m².
Usnesení 2014 – 018/2: Zastupitelé schválili kupní cenu v dané výši, a to 5 – ti hlasy pro, 3 se zdrželi.

019. Projednání žádosti o prodej pozemků p.č. 137, 138
Starostka přečetla  žádost  o  koupi  pozemků  p.č.  137  a 138.  Poté  bylo  navrženo v současné době
pozemky neprodávat.
Usnesení 2014 – 019: Zastupitelé schválili ponechání pozemků p.č. 137 a 138 ve vlastnictví obce, a to
7 hlasy pro, 1 proti.

020. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2014-2018
Starostka informovala zastupitele o nutnosti schválit počet zastupitelů pro následující volební období.
Byly podány dva návrhy:

1. 7 členů zastupitelstva
Usnesení 2014 – 020/1: Zastupitelé neschválili počet 7 členů zastupitelstva, a to 3 hlasy pro, 5 hlasů

proti.
2. 9 členů zastupitelstva

Usnesení 2014 – 020/2: Zastupitelé schválili počet 9 členů zastupitelstva, a to 5 – ti hlasy pro, 3 proti.

Po tomto bodě jednání ze zasedání zastupitelstva obce odešel p. Brůžek.

021. Různé
1.Místostarosta  informoval  zastupitele  o  nutnosti  opravit  vodní  propust  pod  místní  komunikací
v blízkosti č.p. 96. Důvodem opravy je prolomené potrubí a vznikající kaverna pod komunikací.
Usnesení 2014 – 021/1: Zastupitelé schválili opravu propusti, a to 6 – ti hlasy pro, 1 se zdržel.

2.Místostarosta dále informoval zastupitele o cenové nabídce na opravu zábradlí u Vörösu. Cenová
nabídka je 11.300 Kč.
Usnesení 2014 – 021/2: Zastupitelé schválili cenovou nabídku na opravu zábradlí ve výši 11.300 Kč, a
to 7 hlasy pro.

3.Starostka informovala zastupitele o nabídce firmy Revenge, a.s. o bezplatném umístění kontejneru
na separaci použitých oděvů.
Usnesení 2014 – 021/3: Zastupitelé schválili nabídku umístění kontejneru, a to 7 hlasy pro.

Po vyčerpání všech bodů programu dostala slovo veřejnost. Byl vznesen požadavek, aby vedení obce
vysvětlilo, proč odstupuje ze svých funkcí. Starostka sdělila, že se její budoucí zaměstnání neslučuje
s výkonem funkce starosty obce. Místostarosta odůvodnil svůj odstup tím, že součinnost zastupitelstva
neodpovídá jeho cílům, které stanovil při zvolení do funkce. 



Po vyčerpání všech bodů zastupitelstvo ukončeno v 19.22 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Šárka Němečková

Karel Rožboud

Místostarosta: Pavel Samek

Starostka: Ing. Irena Samková


