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ZÁPIS č. 3/2016 
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 14. května 2016   
 
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 18.38  

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, Ing. Pechar Jiří, 

Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 

 

Omluveni zastupitelé: Němečková Šárka. 

 

Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů 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) Revokace usnesení č. 11 – 2016. 

4) Finanční výbor. 

5) Veřejná zakázka – rekonstrukce cesty p.č. 131 k.ú. Velenice u Zákup. 

6) Dotace na veřejné osvětlení z programu EFEKT. 

7) RO č. 1/2016. 

8) Změna dodavatele elektrické energie. 

9) Různé. 

 

 

 

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

zasedání. 

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

Ověřovateli zápisu byli navrženi: pan Milan Dvořák a pan Pavel Šťastný. 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 16 – 2016: bylo přijato. 

 

2. Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 

Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny. 

Hlasování:  
Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 17 - 2016: bylo přijato. 

 

Informování o hospodaření obce k 30. 4. 2016– obec hospodařila s kladným výsledkem                  

ve výši 167 136 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN. 

Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 
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Proběhla/o: 

a) Odvodnění budovy OÚ, 

b) Přezkoumání hospodaření obce Velenice za rok 2015 s výsledkem – nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky, 

c) Opravě výtluků na místních komunikací, 

d) Natření květináčů a kůlů na návsi, 

e) Průběžné sekání veřejně přístupných obecních ploch, 

f) Pálení čarodějnic – velké poděkování všem, kteří se podíleli při organizaci této akce. 

 

Starostka informovala zastupitele a přítomné občany: 

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

prospěšných prací, která jsou financována úřadem práce – nebylo vyhověno. 

 O nezískání dotace na restaurování 2 ks soch z programu záchrana a obnova památek 

v Libereckém kraji. 

 O dalším soudním jednání, které proběhlo dne 5. 5. 2016 u Krajského soudu v Liberci, 

ve věci žaloby o zaplacení částky 13 780 Kč s příslušenstvím, vedeném paní Šárkou 

Němečkovou proti obci Velenice, za údajné pozdní dodání zápočtového listu – 

Krajský soud rozsudek Okresního soudu v České Lípě potvrdil, tzn. žaloba se zamítá, 

soud přiznal žalované proti žalobkyni právo na zaplacení nákladů řízení. 

 O zasedání kontrolního výboru – přečten zápis ze zasedání kontrolního výboru                       

ze dne 20. 4. 2016 od 17.00 hodin. 

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

výboru. 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 18 – 2016: bylo přijato. 

 O podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu v Liberci na výměnu oken v budově OÚ. 

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

o dotaci. 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 19 - 2016: bylo přijato. 

 

3. Revokace usnesení č. 11 – 2016. 

Starostka obce informovala o průběhu jednání se zástupci Sociální farmy ohledně změny 

využití pozemku, jejich návrhy byly pro obec ekonomicky nevýhodné. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice ruší usnesení č. 11 – 2016, změnu užívání 

pozemku p.č. 92/1 k.ú. Velenice u Zákup ze zahrady na ovocný sad. 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 20 - 2016: bylo přijato. 

 

 

 



OBEC VELENICE 

 Zápis č.3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 14. 5. 2016 na obecním úřadě. Obsahuje 5 listů.   Stránka 3 

4.  Finanční výbor. 

Starostka předala slovo předsedkyni finančního výboru paní Janě Blahové, která na minulém 

zasedání zastupitelstva obce tlumočila žádost manželů Němečkových o členství ve finančním 

výboru a navrhovala, z důvodu usnášeníschopnosti výboru, jejich přijetí. Svůj návrh 

zdůvodnila opakující se omluvenou nepřítomností člena finančního výboru pana Milana 

Dvořáka.  

Na dnešním zasedání zastupitelstva předsedkyně finančního výboru výše uvedený návrh opět 

přednesla. Člen finančního výboru pan Milan Dvořák uvedl, že i nadále má zájem být členem 

finančního výboru, ale jako pracující se jednání v 16.00 hod. z časových důvodů zúčastňovat 

nemůže, a že opakovaně žádal předsedkyni výboru o svolávání jednání výboru v pozdějších 

hodinách, kdy mu ale nebylo vyhověno. 

Předsedkyně finančního výboru uvedla, že čas jednání výboru posunula již na 16.00 hod.               

na základě žádosti členky výboru paní Jiřiny Kadlecové (důchodkyně).  

 

Starostka obce požádala předsedkyni finančního výboru o zdůvodnění, proč do dnešního              

dne nepředala plán kontrol, jak jí bylo uloženo usnesením zastupitelstva obce č. 53/2 – 2015 

ze dne 18.9.2015 – „Zastupitelstvo obce Velenice pověřuje předsedy finančního  a kontrolního 

výboru k sestavení plánu kontrol pro rok 2015 a  2016, s uvedením přesných termínů, včetně 

uvedení času. Zpracované plány kontrol předají předsedové výborů ke schválení 

zastupitelstvu obce. Termín: do 30. 10. 2015“. Předsedkyně finančního výboru nesplnění 

usnesení řádně nezdůvodnila a navrhla své odvolání z funkce předsedkyně finančního výboru. 

 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice odvolává paní Janu Blahovou z funkce předsedy 

finančního výboru. Členové výboru zůstávají beze změny tzn. pan Milan Dvořák a paní Jiřina 

Kadlecová. 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 21 - 2016: bylo přijato. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice volí do funkce předsedy finančního výboru paní 

Lenku Tureckou. 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 21/1 - 2016: bylo přijato. 

 

 

5. Veřejná zakázka – rekonstrukce cesty p.č. 131 k.ú. Velenice u Zákup. 

Starostka informovala přítomné o získání dotace na rekonstrukci cesty p.č. 131 k.ú. Velenice    

u Zákup. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje provedení výběrového řízení                    

na zakázku projektu „ Rekonstrukce MK Velenice na p.č. 131“,  které bude provedeno 

v souladu s pokyny poskytovatele dotace. 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 22 - 2016: bylo přijato. 
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Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání cenové nabídky na zakázku 

malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů na akci „Rekonstrukce MK Velenice na p.č. 131“ tak jak byla přečtena, a to bez 

výhrad. Pověřuje starostku obce Šárku Zárubovou odeslat mailovou poštou uvedenou výzvu 

třem potencionálním dodavatelům. 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 22/1 - 2016: bylo přijato. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje návrh smlouvy o dílo  „Rekonstrukce 

MK Velenice na p.č. 131“ tak jak byla přečtena a to bez výhrad. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku obce Šárku Zárubovou. 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 22/2 - 2016: bylo přijato. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce určuje výběrovou komisi k zakázce malého rozsahu 

„Rekonstrukce MK Velenice na p.č. 131“ ve složení: Ing. Jiří Pechar, Přemysl Němeček,             

Jana Blahová. Jako náhradníci jsou určeni: Jiří Jelínek, Josef Vörös, Karel Rožboud. 

Výběrová komise bude jednat v pátek 27.5.2016 od 18.00 hodin. Nedílnou součástí výstupů             

z jednání výběrové komise k výběru dodavatele je: 

 prezenční listina členů výběrové komise 

 čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti členů výběrové komise 

 zápis o posouzení a hodnocení nabídek 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 22/3 - 2016: bylo přijato. 

 

6.  Dotace na veřejné osvětlení z programu EFEKT. 

Starostka informovala o možnosti žádat o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení 

z programu EFEKT. Vzhledem k nedodání cenové nabídky na projektovou dokumentaci 

k rekonstrukci veřejného osvětlení navrhla tento bod jednání přeložit do programu dalšího 

jednání zastupitelstva obce. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje přeložení tohoto bodu jednání                      

do programu dalšího jednání zastupitelstva obce. 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 23 - 2016: bylo přijato. 

 

7.   RO č. 1/2016. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 1 tak jak bylo předloženo. Změna                

na straně příjmů v částce 61 743 Kč, změna na straně výdajů 678 205 Kč. Pro krytí těchto 

výdajů byl zapojen přebytek hospodaření let minulých ve výši 616 462 Kč. Zastupitelstvo 

obce tímto rozpočtovým opatřením schvaluje zajištění vlastních finančních prostředků na akci 
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„Rekonstrukce MK Velenice na p.č. 131“. 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 24 - 2016: bylo přijato. 

 

8.  Změna dodavatele elektrické energie. 

Starostka informovala o obdržené nabídce od společnosti ČEZ, která obci nabízí sazbu                  

za odebranou elektrickou energii o jednu třetinu nižší než stávající dodavatel. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice pověřuje starostku obce Šárku Zárubovou 

k zahájení jednání o ceně elektrické energie se současným dodavatelem, společností 
CENTROPOL ENERGY, a.s.. 
Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 25 - 2016: bylo přijato. 

 

9. Různé. 

Pan Jiří Záruba se dotázal zastupitele obce pana Přemysla Němečka, proč při vjezdu na svůj 

pozemek, opakovaně přejíždí nákladním vozem nástupní a výstupní místo autobusové 

zastávky, které pan Záruba na své vlastní náklady provizorně opravil poté, co nastupující                

a vystupující občané obce se díky vyjetým kolejím brodili ve vodě a bahně. Zastupitel obce 

pan Přemysl Němeček přesto, že mu toto bylo vytknuto i jinými přítomnými odpověděl, že 

jezdí po svém soukromém pozemku, jinak jezdit nebude a že je dobře, že je ve vesnici někdo, 

kdo to zdarma opraví.  

Starostka informovala přítomné o konání „Májové veselice“ dne 27.5.2016 od 20.00 hodin             

ve společenském sále budovy OÚ. O konání „ Kácení máje“ dne 28. 5. 2016 od 16.00 hodin 

na místním hřišti. O konání „Pohádkových Velenic“ dne 11. 6. 2016 od 16.00 hodin – začátek 

trasy u budovy bývalého mlýna. O konání dalšího jednání zastupitelstva obce dne 3.6.2016               

od 18.00 hodin v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu. 

 

Závěr: Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zasedání zastupitelstva ukončeno v 18.38 

hodin. 

Ve Velenicích dne 15. 5. 2016. 

Zapsala: Šárka Zárubová. 

 

 

 

      

 

Ověřovatelé zápisu:                Milan Dvořák                                    Pavel Šťastný 

 

 

         

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                         Starostka: Šárka Zárubová 


