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                Zápis zastupitelstva obce Velenice konaného dne 21.11.2014 od 18.00 hodin na obecním úřadě. 

 
 

01. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání.    

02. Projednání a schválení výše odměny předsedů a členů finančního a kontrolního výboru 

s datem, od kdy bude odměna vyplácena. 

03. Schválení plánu inventur na rok 2014, volba členů inventarizační komise. 

04. Projednání a schválení koupě nového počítače na OÚ. 

05. Projednání a schválení zabudování zrcadla k výjezdu u rodiny Štefanů. 

06. Projednání a schválení dovybavení místní hasičské jednotky drobným hmotným majetkem. 

07. Projednání a schválení uvolnění finančních prostředků k zorganizování mikulášské nadílky pro 

děti a uvolnění finančních prostředků k zorganizování silvestrovské oslavy. 

08. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2014. 

09. Projednání a schválení určení pravomocí k rozpočtovým opatřením rok 2014. 

10. Různé. 

      
 
           Zahájení bylo přítomno 6 zastupitelů  -  Blahová Jana, Jelínek Jiří, Ing. Pechar Jiří, Rožboud 

Karel, Turecká Lenka, Zárubová Šárka. V 18:05 hod. se dostavil Vörös Josef. 

 

01.    Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 

Usnesení č. 16 - 2014:  Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu – Jelínek Jiří, Rožboud Karel. 

Pro: 6 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 17 - 2014: Zastupitelé schválili upravený program jednání zastupitelstva obce tak, jak byl 

navržen a přečten. 

Pro: 6 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

V 18:05 hod. se dostavil Vörös Josef. 

 

Informování o hospodaření obce k 31. 10. 2014 – obec hospodařila s kladným výsledkem ve výši 

911 532 Kč. 

Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 

Proběhla/o: 

a) nátěry vnitřních omítek zastávek, 

b) nátěr zábradlí na mostě na hřiště, 

c) natření mostku u pana Jelínka, 

d) úklid obecních pozemků okolo mlýna – včetně odstranění kořenů náletových dřevin, 

e) úklid prostoru pod schody v budově OÚ, částečný úklid půdy v budově OÚ ve spolupráci 

s místními hasiči, 

f) oprava obložek do prostoru pod schody v budově OÚ panem Miroslavem Jakešem, 

g) umístění pískovcového kvádru k obecní studni, 

h) výměna dopravního zrcadla vedle domu pana Pilaře,  

ch) svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů, 

i) vyčištění a přestěhování kanceláře OÚ, 

j) zábava „Jen Tak“, 

k) vyhotovení geometrického plánu k p. č. 37 u fary a příprava kupní smlouvy k pozemkům pro 
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Biskupství litoměřické, 

l) jednání s paní Rývorovou z MěÚ Česká Lípa – památková péče, ohledně osazení kovových mříží 

do kaple naproti penzionu Hubert a instalace informační tabule – podány dvě žádosti o závazná 

stanoviska, 

m) vyúčtování dotace pro místní hasiče na dovybavení ochrannými prostředky. 

 

  

- starostka byla nařčena Šárkou Němečkovou z pozdního vyvěšování informací na internetové 

úřední desce. Šárka Němečková byla starostkou upozorněna, aby si informace nejdříve 

ověřila a nešířila nepravdivé informace. 

- starostka informovala zastupitele a přítomné občany o výši dluhu 15 367 Kč, který má vůči 

obci bývalá nájemkyně obchodu. Starostka na poradě zastupitelů požádala Šárku 

Němečkovou o předložení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, uzavřenou mezi 

obcí a nájemkyní, ale tato smlouva nebyla Šárkou Němečkovou dosud poskytnuta. Zmíněná 

smlouva je nezbytným dokumentem pro zajištění úhrady dlužné pohledávky. 

 

02.  Projednání a schválení výše odměny předsedů a členů finančního a kontrolního výboru s datem,  

od kdy bude odměna vyplácena.    

Starostka obce navrhla předsedům výborů odměnu ve výši 1 000 Kč měsíčně. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Velenice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru zastupitelstva (finanční a kontrolní 

výbor) ve výši 1 000 Kč měsíčně. Odměna se nesčítá s odměnou člena zastupitelstva. Odměna bude 

poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení, v případě náhradníka pak ode dne prvního zasedání 

zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

Usnesení č. 18/1 - 2014:  
Pro: 7 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, 

Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Starostka obce navrhla členům výborů odměnu ve výši 200 Kč měsíčně, podmíněnou účastní na jednání. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Velenice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanovuje odměnu členům výborů (finanční a kontrolní výbor) ve výši 200 Kč měsíčně. Odměna bude 

poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a je podmíněna účastí členů výboru na jednání výborů. 

V případě náhradníka bude odměna poskytována ode dne prvního zasedání výboru, jehož se zúčastnil. 

Usnesení č. 18/2 – 2014: 

Pro: 7 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, 

Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

03.   Schválení plánu inventur na rok 2014, volba členů inventarizační komise. 

Usnesení č. 19/1 – 2014: Zastupitelé schválili plán inventur na rok 2014, tak jak byl předložen a 

přečten bez výhrad. 

Pro: 7 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, 

Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 19/2 – 2014: Zastupitelé schválili členy inventarizační komise – Ing. Pechar Jiří. – 

předseda IK, Němeček Přemysl, Turecká Lenka - členové IK. 

Pro: 7 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, 

Zárubová Šárka. 
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Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

04.   Projednání a schválení koupě nového počítače na OÚ. 

Usnesení č. 20 – 2014:  Zastupitelé schválili koupi nového počítače do kanceláře OÚ – notebooku 

včetně programového vybavení do  max. výše 30 000 Kč.  

Pro: 7 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Ing. Pechar Jiří Ing., Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, 

Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

05.  Projednání a schválení zabudování zrcadla k výjezdu u rodiny Štefanových. 

Usnesení č. 21 – 2014: Zastupitelé schválili instalaci zrcadla k výjezdu u rodiny Štefanových 

v navrhované ceně 10 000,-Kč, včetně instalace. 

Pro: 7 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, 

Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

06.  Projednání a schválení dovybavení místní hasičské jednotky drobným hmotným majetkem. 

Usnesení č. 22 – 2014: Zastupitelé schválili koupi drobného hmotného majetku pro místní jednotku 

hasičů – elektrocentrála, světla k elektrocentrále, svářečka, vrtačka, motorová pila. 

Pro: 7 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, 

Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

07.   Projednání a schválení uvolnění finančních prostředků na zorganizování mikulášské nadílky pro 

děti a uvolnění finančních prostředků na zorganizování silvestrovské oslavy. 

Usnesení č. 23/1 – 2014: Zastupitelé schválili uvolnění finančních prostředků na zorganizování 

mikulášské nadílky pro děti ve výši 150 Kč jeden balíček (celkové množství – 30 balíčků) + organizační 

náklady, jejichž vyúčtování bude provedeno na příštím zasedání zastupitelstva. 

Pro: 7 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, 

Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 23/2 – 2014: Zastupitelé schválili uvolnění 3 000 Kč na zorganizování silvestrovské oslavy. 

Pro: 7 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, 

Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

08.    Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2014. 

Usnesení č. 24 – 2014: Zastupitelé schválili návrh rozpočtového opatření č. 5/2014, tak jak byl 

předložen, a to bez výhrad. 

Pro: 7 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, 

Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

09. Projednání a schválení určení pravomocí k rozpočtovým opatřením rok 2014.  
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Usnesení č. 25 – 2014: Zastupitelé pověřili starostku částečnou pravomocí k provedení rozpočtových 

opatření za měsíc prosinec 2014. Změny v rozpočtu mohou být provedeny u příjmů neomezeně a u 

výdajů maximálně do výše 100 000 Kč. Starostka bude na nejbližším zasedání zastupitelstva, konaném 

po schválení rozpočtového opatření zpracovaného starostkou, informovat zastupitele o tomto 

rozpočtovém opatření a podá k němu stručné odůvodnění. Rozpočtové opatření bude též podáno na 

vědomí finančnímu výboru v písemné podobě. 

Pro: 7 - Blahová Jana, Jelínek Jiří, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, 

Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

       

10.   Různé. 

Usnesení č. 26 – 2014: Zastupitelé schválili záměr obce Velenice neprodávat části pozemků p.č. 86, 

p.č. 7/1v katastrálním území Velenice u Zákup, které jsou ve vlastnictví obce. 

Pro: 6 - Jelínek Jiří, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 

Proti: 0 

Zdrželi se: - 1 – Blahová Jana. 

 

Starostka informovala přítomné zastupitele a občany o konání jednání finančního a kontrolního 

výboru ve středu dne 26. 11. 2014 od 18:00 hod. v kanceláři OÚ. Pracovní porada zastupitelů se 

uskuteční ve středu dne 3. 12. 2014 od 18:30 hod. v kanceláři OÚ, další jednání zastupitelstva v pátek 

dne 19. 12. 2014 od 18:00 hod. ve společenském sále budovy OÚ.  

 

 

Po vyčerpání všech bodů jednání, zastupitelstvo ukončeno v 18.57 hodin. 

Zapsala: Zárubová Šárka 

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Jelínek Jiří 

 

                                          

                                         Rožboud Karel 

 

 

Starostka: Zárubová Šárka 


