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Zápis zastupitelstva obce Velenice konaného dne 25. 7. 2014 od 18.00 hodin na obecním úřadě.
033. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání.
034. Volba místostarosty, projednání a schválení výše odměny místostarosty a data, od kdy bude
odměna vyplácena.
035. Stanovení a schválení výše odměny Václavovi Bláhovi a data, od kdy bude odměna
vyplácena.
036. Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci a zřízení věcného práva
od Úřadu pro zastupování státu.
037. Projednání a schválení „Směrnice č. 8/2014 o určení platové třídy a platového stupně
zaměstnanců VPP“.
038. Prodej pozemku pozemku p. č. 29.
039. Projednání zřízení světla u rodiny Soprů.
040. Projednání cenového návrhu dokumentace k opravám historického mostu ve Velenicích.
041. Vyjádření společnosti „ZOD Brniště“ k žádosti o odkup pozemků.
042. Různé.
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 6 zastupitelů – Šárka Němečková, Karel
Rožboud, Šárka Zárubová, Vlasta Pecharová, Václav Bláha, Josef Vörös,
omluveni – Petr Brůžek, Pavel Samek, neomluven – Bohumil Hach.
Ke dni 30. 6. 2014 písemně rezignovala na funkci zastupitele Ing. Irena Samková. Na uvolněné místo
zastupitele nastoupil pan Václav Bláha, který vyslovením slova „slibuji“ a následným podpisem, složil
slib člena zastupitele obce, stanovený § 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., „Zákon o obcích“.
033. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání.
Usnesení 2014 – 032/1: Zastupitelé schválili ověřovatelé zápisu – Karla Rožbouda a Josefa Vöröse , a
to 5-ti hlasy pro, 1 se zdržel.
Pro Karla Rožbouda – Šárka Němečková, Šárka Zárubová, Vlasta Pecharová, Václav Bláha, Josef
Vörös, zdržel se – Karel Rožboud.
Pro Josefa Vöröse – Šárka Němečková, Karel Rožboud, Šárka Zárubová, Vlasta Pecharová, Václav
Bláha, zdržel se – Josef Vörös.
Usnesení 2014 – 032/2: Zastupitelé schválili program jednání zastupitelstva obce tak, jak byl navržen,
a to 6-ti hlasy pro.
Hospodaření obce k datu 30. 6. 2014 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši
413 152,- Kč.
Informace – co se událo v obci od minulého zasedání.
Proběhla/o:
a) oprava hlavní komunikace procházející obcí, firmou „Silnice LK“ ,
b) oprava místní komunikace nacházející se nad Ing. Jiřím Pecharem,
c) sečení a úklid obecních ploch a hřbitova,
d) zrandapování obecních ploch,
e) vyčištění odtokového kanálu u obecního úřadu,
f) podepsaní smlouvy s úřadem práce na dvě pracovní místa pro veřejně prospěšné práce v obci
Velenice, která budou zcela financovaná ze zdrojů evropské unie,
g) instalace rozcestníků a odpadkových košů v obci,
h) dokončení skartace Státním okresním archivem v České Lípě,
ch) podání žádosti Krajskému úřadu v Liberci na poskytnutí dotace pro místní hasiče,
i) osobní jednání s panem Hudečkem správcem obecních lesů o stavu a možném využití obecních lesů,
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j) osobní jednání s „biskupstvím Litoměřickým v zastoupení paní Bumbové“ o jejich žádosti o odkup
pozemků obce okolo fary,
k) obec obdržela zamítavé vyjádření pojišťovny k nahlášené škodní události - nedošlo ke vzniku
odpovědnosti obce, a tím ani povinnosti uhradit vzniklou škodu.
(žádost Jindřišky Doubravové na náhradu škody způsobenou obcí neudržováním pozemní
komunikace).
l) na základě informací, které jsou nepodložené , zkreslující, zavádějící a kolující obcí starostka
informovala zastupitele a přítomné občany o službách, které jsou vykonávány panem Zárubou ve
prospěch obce bez finanční odměny (přistavení a odvoz kontejneru, výpůjčky zahradního traktůrku,
křovinořezu včetně sečení trávy) nebo za cenu paliva (mulčování obecních ploch – hřiště, část hřbitova,
obecní plocha u pana Jelínka, obecní plocha naproti panu Pilařovi).

034. Volba místostarosty, projednání a schválení výše odměny místostarosty a data, od kdy bude
odměna vyplácena.
Usnesení 2014 – 033/1: Zastupitelé schválili do funkce neuvolněného místostarosty obce
Josefa Vöröse, a to 5-ti hlasy pro – Šárka Němečková, Karel Rožboud, Šárka Zárubová, Václav Bláha,
Josef Vörös. Zdržela se – Vlasta Pecharová.
Usnesení 2014 – 033/2: Zastupitelé schválili odměnu neuvolněného místostarosty ve výši 3 000,-Kč,
od data 25. 7. 2014, a to 6-ti hlasy pro.
035. Stanovení a schválení výše odměny Václavovi Bláhovi a data, od kdy bude odměna vyplácena.
Usnesení 2014 – 034: Zastupitelé schválili odměnu ve výši 310,-Kč měsíčně od data 25. 7. 2014,
a to 6-ti hlasy pro.
Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci a zřízení věcného práva
od Úřadu pro zastupování státu.
Usnesení 2014 – 035: Zastupitelé projednali a schválili smlouvu o bezúplatném převodu nemovité věci
a smlouvu o zřízení věcného práva č. UCL/1305/07/BÚP – 255/ÚE/14/J a tak, jak byla předložena,
a to 6-ti hlasy pro.
036.

037. Projednání a schválení „Směrnice č. 8/2014 - Určení platové třídy a platového stupně zaměstnanců
VPP“
Usnesení 2014 – 036: Zastupitelé obce schválili „Směrnici č. 8/2014 o určení platové třídy a platového
stupně zaměstnanců VPP“ tak, jak byla předložena, a to 6-ti hlasy pro.
038. Prodej pozemku p. č. 29, k. ú. Velenice u Zákup.
Zastupitelé neschválili prodej pozemku p. č. 29, k. ú. Velenice u Zákup panu Jaroslavu Sklenářovi. Proti
– Karel Rožboud, Šárka Zárubová, Václav Bláha, Josef Vörös. Zdrželi se – Vlasta Pecharová, Šárka
Němečková.
039. Projednání zřízení světla u rodiny Soprů.
Usnesení 2014 – 037: Zastupitelé schválili přidání nového pouličního osvětlení u budovy č. p. 133
(rodina Soprova) v celkových finančních nákladech 17 247,-Kč, a to 6-ti hlasy pro.
040. Projednání cenového návrhu dokumentace k opravám historického mostu ve Velenicích.
Usnesení 2014 – 038: Zastupitelé schválili nabídku od projektové kanceláře „VANER s.r.o.“
– zpracování statického výpočtu zatížitelnosti mostu za 9 680,-Kč, a to 6-ti hlasy pro.
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041. Vyjádření „ZOD Brniště“ k žádosti o odkup pozemků.
„ZOD Brniště“ nemůže ze zákonných důvodů prodat obci požadované pozemky p. č. 583 a p. č. 585
v k. ú. Velenice u Zákup (pozemky okolo místní studánky u pana Samka). Nabízejí obci dlouhodobý
pronájem, nebo vydání souhlasu s bezúplatným užíváním vyznačené části pozemků a vydání souhlasu
pro případnou opravu či údržbu přístupové cesty k místní studánce.
42. Různé.
Usnesení 2014 39/1: Zastupitelé schválili koupi nářadí a pracovních pomůcek pro pracovníky VPP
v maximální částce 10 000,-Kč, a to 6-ti hlasy pro.
Usnesení 2014 39/2: Zastupitelé schválili koupi 2 ks stololavic, které budou umístěny před budovou
obecního úřadu v celkové částce 5 800,-Kč, a to 6-ti hlasy pro. Stololavice vyrobí pan Josef Vörös
do konce srpna 2014.
Zastupitelé předběžně odsouhlasili prodej pozemků p. č. 29, 30, 31 a část pozemku 37 biskupství
Litoměřickému (pozemky okolo fary) a to za cenu 200,-Kč/m2.
Obec byla ústně požádána Libuší Šafaříkovou o zajištění napojení odvodňovacího kanálu do kanálu
vyúsťujícího do Svitávky, oba nacházející se před jejím domem. Následně pak o zrušení odvodňovacího
kanálu, který vede prostředkem jejího pozemku umístěného přes silnici před jejím domem. Její zástupce
p. Jelínek byl dnes informován o skutečnosti, že obec může vynakládat finanční prostředky obce pouze
pro obecní účely a dále, že nemá pravomoc rozhodovat o výše uvedeném. Bylo doporučeno obrátit se
na Městský úřad v České Lípě, oddělení ochrany přírody, krajiny, ovzduší a odpadů, úsek vodoprávního
úřadu, Ing. Alexandru Píškovou, která ústně informovala, že jakákoliv stavební úprava odvodňovacího
kanálu musí být řádně povolena, manipulací bez povolení se občané vystavují sankcím.
Usnesení 2014 – 39/3: Zastupitelé schválili nový jednací řád zastupitelstva obce s účinností
od data 25. 7. 2014 bez výhrad, a to 6-ti hlasy pro.
Usnesení 2014 – 39/4: Zastupitelé schválili zřízení 3 ks svislých dopravních značek firmou „Silnice
LK“ dle předložené cenové nabídky v celkové výši 11 979,-Kč, a to 5 – ti hlasy pro – Šárka Němečková,
Karel Rožboud, Šárka Zárubová, Václav Bláha, Josef Vörös, zdržela se – Vlasta Pecharová.
Zastupitelé neschválili nabídku Komerční banky a.s. na zřízení bezplatného platebního terminálu
na obecním úřadě, umožňujícímu občanům platby obecních poplatků platební kartou, pro – Karel
Rožboud, Šárka Zárubová, Václav Bláha, Josef Vörös, proti – Šárka Němečková, Vlasta Pecharová.
Na zastupitele se obrátil Ondřej Toms se žádostí o odkup od obce pronajatých pozemků. Seznámil
zastupitele se svými 4-mi návrhy možných řešení s tím, že preferuje variantu č. 1 tj. odkup předmětných
pozemků se zřízením věcného břemene ke stavbě kanálu ve prospěch obce. Všichni přítomní zastupitelé
tuto variantu č. 1 předběžně odsouhlasili. Předložené varianty jsou přílohou zápisu. Ondřej Toms se
zavázal zajistit vypracování smluvní dokumentace.
Usnesení 2014 –39/5: Zastupitelé schválili návrh p. Říhy na „záchranu pískovcových sklepů ve skále
na obecním pozemku při Velenickém potoku“, a to 6-ti hlasy pro. Obec poskytne p. Říhovi součinnost
při zajišťování potřebných povolení a následné realizaci.
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Usnesení 2014 – 39/6: Zastupitelé projednali a schválili návrh rozpočtového opatření č. 3/2014
bez výhrad, a to 6-ti hlasy pro.
Usnesení 2014 – 39/7: Zastupitelé schválili odvoz kamenů z obecních pozemků Jiřím Zárubou
za celkovou cenu 1 210,-Kč, a to 6-ti hlasy pro.
Usnesení 2014 – 39/8: Zastupitelé schválili úpravu obecní návsi tak, jak byla navržena starostkou obce,
v celkových finančních nákladech 15 000,-Kč, a to 6-ti hlasy pro.
Usnesení 2014 – 39/9: Zastupitelé schválili opravu havarijního stavu zábradlí na historickém mostě
v celkové ceně 3 320,-Kč, a to 6-ti hlasy pro.

Po vyčerpání všech bodů jednání, zastupitelstvo ukončeno v 19.50 hodin.
Zapsala:

Šárka Zárubová

Ověřovatelé zápisu:

Karel Rožboud
Josef Vörös

Starostka:

Šárka Zárubová
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