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ZÁPIS č. 2/2016 
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 14. března 2016   
 
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 18.29 hod. 

Zasedání vedla starostka obce Šárka Zárubová. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.  

Ze zasedání je pořizován audio záznam. 

 

Přítomní zastupitelé: Blahová Jana, Jelínek Jiří, Němeček Přemysl, Němečková 

Šárka, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová 

Šárka. 
 

Vzhledem k tomu, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva, je zastupitelstvo 

usnášeníschopné.  

 

                                                                    Program:  

1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého 

zasedání. 

2) Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 

3) Projednání změny užívání pozemku p.č. 92/1 k.ú. Velenice u Zákup. 

4) Projednání podání žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje. 

5) Různé. 

 

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

zasedání. 

Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Šárka Zárubová. 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jindřiška Zárubová, Jiří Jelínek. 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení č. 7 – 2016: bylo přijato. 

 

2. Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 

Doplnění programu jednání zastupitelstva Šárkou Zárubovou: 

 Projednání podání žádosti o dotaci Krajskému úřadu v Liberci na nákup tří zásahových 

obleků včetně bot a rukavic pro místní jednotku sboru dobrovolných hasičů. 

 Projednání odprodeje nefunkčního vozu značky Robur. 

Doplnění programu jednání zastupitelstva Janou Blahovou: 

 Projednání doplnění členů finančního výboru. 

Hlasování:  
Pro: 9 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 8 - 2016: bylo přijato. 

 

Informování o hospodaření obce k 29.2.2016 – obec hospodařila s kladným výsledkem                  

ve výši  66 352 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN. 

Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 

Proběhla/o: 

a) Zabetonování úřední desky, 
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b) Vyřezání větví nad cestou vedoucí ke hřbitovu, 

c) Vyčištění odtokového kanálu u Tomsů, 

d) Dobetonování opěrné zídky u odtokového kanálu u domu p. Lébla, 

e) Vyčištění odtokového kanálu vedoucího od fary k domu pí. Rožboudové, 

f) Masopustní průvod a zábava – děkuji za organizaci p. Vörösovi, 

g) Maškarní zábava pro děti – děkuji za pomoc pí. Lence Turecké, Erice Šauerové, 

Krystýně Soprové a Klárce Tomsové, 

h) Hasičský ples – děkuji za organizaci p. Zdeňkovi Zárubovi, p. Karlovi Rožboudovi, pí. 

Lence Turecké a pí. Jindřišce Zárubové, 

i) Členská schůze hasičů, 

Starostka informovala zastupitele a přítomné občany: 

 O zasedání kontrolního výboru dne – přečten zápis – kontrolní výbor konaný dne   

24. 2. 216 od 17.00 hodin 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního 

výboru. 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 9 – 2016: bylo přijato. 

 O podání žádosti o dotace z Krajského úřadu v Liberci na restaurování 2 ks soch. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí podání výše uvedené žádosti o 

dotace. 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 10 - 2016: bylo přijato. 

 O podání žádosti o příspěvek na vytvoření dalších dvou pracovních míst veřejně 

prospěšných prací, která jsou financována úřadem práce. 

 

3. Projednání změny užívání pozemku p.č. 92/1 k.ú. Velenice u Zákup. 

Sociální farma s.r.o. zažádala o změnu užívání pozemku p.č. 92/1 k.ú. Velenice u Zákup ze 

zahrady na ovocný sad. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje změnu užívání pozemku p.č. 92/1 k.ú. 

Velenice u Zákup ze zahrady na ovocný sad. 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 1 

Usnesení č. 11 - 2016: bylo přijato. 

 

4.  Projednání podání žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje. 

Starostka informovala o možnosti podání žádosti o dotace z prostředků Libereckého kraje na 

výměnu oken v budově OÚ nebo rekonstrukci parkovací plochy před budovou hasičské 

zbrojnice. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje podání žádosti o dotaci na Krajský úřad 

v Liberci na výměnu oken v budově OÚ, v přepokládané výši investice cca 800 000 Kč. 

Konkrétní cena investice vyplyne z výběrového řízení. 

Hlasování: 
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Pro: 9 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 12 - 2016: bylo přijato. 

 

5. Projednání podání žádosti o dotaci Krajskému úřadu v Liberci na nákup tří 

zásahových obleků pro místní jednotku sboru dobrovolných hasičů. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje podání žádosti o dotaci Krajskému 

úřadu v Liberci na nákup tří zásahových obleků včetně bot a rukavic pro místní jednotu 

dobrovolných hasičů. 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 13 - 2016: bylo přijato. 

 

6.  Projednání odprodeje vyřazeného vozu značky Robur. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje prodej nefunkčního vozu značky 

Robur. 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 1 

Usnesení č. 14 - 2016: bylo přijato. 

 

7.   Projednání doplnění členů finančního výboru. 

Paní Jana Blahová tlumočila žádost manželů Němečkových o členství ve finančním výboru. 

Opakovaně zmínila nepřítomnost p. Dvořáka na jednání finančního výboru. Od minulého 

jednání zastupitelstva s p. Dvořákem nehovořila a tudíž neví, jestli má zájem být nadále členem 

finančního výboru. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje doplnění členů finančního výboru 

přesunout do dalšího jednání zastupitelstva obce. 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 1 

Usnesení č. 15 - 2016: bylo přijato. 

 

5. Různé. 

 

Závěr: Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zasedání zastupitelstva ukončeno v 18.29 hodin. 

Ve Velenicích dne 16.3. 2016. 

Zapsala: Šárka Zárubová.      

 

Ověřovatelé zápisu:            Jindřiška Zárubová                                      Jiří Jelínek               

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                         Starostka: Šárka Zárubová 


