OBEC VELENICE
ZÁPIS č. 4/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 3. června 2016
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 19.10 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 zastupitelé, 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) Závěrečný účet obce Velenice za rok 2015, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Velenice za rok 2015.
4) Účetní závěrka obce Velenice za rok 2015.
5) Veřejná zakázka – „Obnova kamenné dvouklenby ev.č. M-01 přes Svitávku
u čp. 41 ve Velenicích“.
6) Nákup traktůrku k sečení trávy.
7) RO č. 2/2016.
8) Dohoda s Lesy České republiky, s.p. o provozu objízdné trasy.
9) Cenová nabídka na dodávku elektrické energie.
10) OZV 1/2016 – požární řád obce.
11) Projednání žádosti občanů o připojení na obecní studnu.
12) 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: pan Petr Turecký, pan Milan Hozák.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 26 – 2016 : Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu.
2. Schválení, popř. doplnění programu zasedání.
Zastupitelka p. Jana Blahová požadovala doplnění programu jednání zastupitelstva o revokaci
usnesení z minulého zasedání. Vzhledem k tomu, že neznala číslo usnesení, které chtěla
revokovat, nebylo doplnění programu o tento bod přijato.
Doplnění programu jednání zastupitelstva Šárkou Zárubovou.
 Projednání žádosti Lesů České republiky, s.p. o prodeji pozemků v okolí Velenického
potoka.
Hlasování:
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Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 27 – 2016: bylo přijato.
Informování o hospodaření obce k 31.5.2016 – obec hospodařila s kladným výsledkem
ve výši 207 152Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN.
Informace – co se událo v obci od minulého zasedání.
Proběhla/o:
a) Zrestaurování loutky – „Král starší“,
b) Revize a oprava hromosvodů na budově OÚ,
c) Revize elektro rozvodů v budově OÚ včetně elektrozařízení,
d) Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „ Rekonstrukce MK Velenice na p.č. 131“
s výsledkem: dodavatel zakázky - firma Silnice Žáček s.r.o.,
e) Skartace,
f) Vyčištění propustků u domu pana Plecitého a pana Lébla,
g) Natření mříží u „Božího hrobu“, úklid zastávky u domu pana Sklenáře – poděkování
paní Jitce Novákové,
h) Májová veselice,
i) Kácení máje.
Starostka informovala zastupitele a přítomné občany:
 Na opravu dvou místních mostů se podařilo z ministerstva pro místní rozvoj zajistit
dotační finanční prostředky ve výši 4 017 125,- Kč.
 Velké poděkování za vzorný úklid a údržbu obce patří pracovníkům veřejně
prospěšných prací: p. Jindřišce Zárubové, p. Jitce Novákové a p. Konstantinovi
Turikovi.
 O svém dvouletém působení ve funkci starostky. Rekapitulaci své práce a práce celého
zastupitelstva provedla porovnáním vybraných údajů z výsledku hospodaření obce za
stejně dlouhé období „starostování“ p. Šárky Němečkové.
Starostka obce
Šárka Němečková
Šárka Zárubová

Mzdové náklady
919 200,-Kč
310 363,- Kč

Získané dotační prostředky
150 973,-Kč
5 025 511,-Kč

3. Závěrečný účet obce Velenice za rok 2015, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Velenice za rok 2015.
Návrh usnesení: zastupitelé obce Velenice projednali a schválili závěrečný účet spolu
se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Velenice za rok 2015 s vyjádřením, že
souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28 - 2016: bylo přijato.
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4. Účetní závěrka obce Velenice za rok 2015.
Návrh usnesení: zastupitelé obce Velenice schvalují účetní závěrku za rok 2015. Protokol o
schválení účetní závěrky je přílohou usnesení.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29 - 2016: bylo přijato.
5. Veřejná zakázka – „Obnova kamenné dvouklenby ev.č. M-01 přes Svitávku
u č.p. 41 ve Velenicích“.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje provedení výběrového řízení
na zakázku projektu „Obnova kamenné dvouklenby ev.č. M-01 přes Svitávku u čp. 41
ve Velenicích“, které bude provedeno v souladu s pokyny poskytovatele dotačních prostředků.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30 - 2016: bylo přijato.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje výzvu uchazeče k předložení nabídky
na stavební práce na zakázku malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci „Obnova kamenné dvouklenby ev.č. M-01
přes Svitávku u čp. 41 ve Velenicích“ tak jak byla předložena, a to bez výhrad. Pověřuje
Ing. Naděždu Hájkovou odeslat uvedenou výzvu třem potencionálním dodavatelům.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/1 - 2016: bylo přijato.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje návrh smlouvy o dílo na zhotovení díla
s názvem „Obnova kamenné dvouklenby ev.č. M-01 přes Svitávku u čp. 41 ve Velenicích“, tak
jak byla navržena, a to bez výhrad. Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Šárku
Zárubovou.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/2 - 2016: bylo přijato.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice určuje výběrovou komisi k zakázce malého
rozsahu „Obnova kamenné dvouklenby ev.č. M-01 přes Svitávku u čp. 41 ve Velenicích“
ve složení: Jiří Jelínek, Josef Vörös, Ing. Jiří Pechar. Jako náhradníci byli určeni: Karel
Rožboud, Lenka Turecká, Šárka Zárubová. Jako poradce je na jednání přizvána Ing. Naděžda
Hájková. Výběrová komise bude zasedat 22.6.2016 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 nabídek

Zápis č.4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 3. 6. 2016 na obecním úřadě. Obsahuje 6 listů.

Stránka 3

OBEC VELENICE
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/3 - 2016: bylo přijato.
6. Nákup traktůrku k sečení trávy.
Starostka informovala přítomné a zastupitele o nutnosti koupě zahradního traktoru k údržbě
obecních ploch a navrhla zakoupení zahradního traktoru k sečení trávy značky „VIKING“ typ
MT 6127 ZL T6 za cenu 154 290,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje nákup zahradního traktoru k sečení
trávy značky „VIKING“ typ MT 6127 ZL T6 za cenu 154 290,- Kč. Tento nákup bude
zohledněn v RO č. 2/2016.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 31 - 2016: bylo přijato.
7. RO č. 2/2016.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje RO č. 2 tak jak bylo navrženo. Změna
na straně příjmů v částce 2 198 430,- Kč, změna na straně výdajů v částce 2 962 727,- Kč.
RO č. 2 upravuje výdaje na opravu historické dvouklenby a na nákup zahradního traktoru
k údržbě obecních ploch. Pro krytí výdajů byl zapojen přebytek hospodaření z let minulých
ve výši 764 297,- Kč. Zastupitelstvo obce tímto rozpočtovým opatřením schvaluje zajištění
vlastních finančních prostředků na akci „Obnova kamenné dvouklenby ev.č. M-01
přes Svitávku u čp. 41 ve Velenicích“.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32 - 2016: bylo přijato.
8. Dohoda s „Lesy České republiky, s.p.“ o provozu objízdné trasy.
Starostka informovala přítomné o nutnosti uzavřít dohodu s Lesy České republiky, s.p. o
provozu objízdné trasy pro akci „Rekonstrukce MK Velenice na p.č. 131“. Lesy České
republiky požadují kauci ve výši 50 000,-Kč jako záruku pro případné opravy. Případné opravy
lesní cesty jsou zohledněny ve smlouvě s dodavatelskou firmou na výše uvedenou akci. Dohoda
se uzavírá na dobu od 1.6.2016 do 31.7.2016.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje dohodu o provozu objízdné trasy
pro akci „Rekonstrukce MK Velenice na p.č. 131 v obci Velenice, tak jak byla navržena.
Podpisem dohody pověřuje starostku obce Šárku Zárubovou.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33 - 2016: bylo přijato.
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9. Cenová nabídka na dodávku elektrické energie.
Starostka předložila cenovou nabídku na dodávku elektrické energie od firmy Centropol
Energy, a.s..
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje přijetí cenové nabídky od firmy
Centropol Energy , a.s.
 C25d
1049 Kč vysoký tarif/695 Kč nízký tarif/55Kč měsíc fixní cena
 C26d
1049 Kč vysoký tarif/695 Kč nízký tarif/55Kč měsíc fixní cena
 C27d
1049 Kč vysoký tarif/695 Kč nízký tarif/55Kč měsíc fixní cena
 Veřejné osvětlení C62d 650 Kč vysoký tarif/55Kč měsíc fixní cena
Platnost ceníku od 1.6.2016 do 31.12.2018. Zastupitelstvo obce pověřuje podpisem smlouvy
starostku obce Šárku Zárubovou.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 34 - 2016: bylo přijato.
10. OZV 1/2016 – požární řád obce.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku 1/2016 –
požární řád obce, tak jak byla předložena, a to bez výhrad.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 35 - 2016: bylo přijato.
11. Projednání žádosti občanů o připojení na obecní studnu.
Starostka informovala přítomné o absenci kolaudačního rozhodnutí vrtané studny u budovy
OÚ, navrhla tento bod přesunout do dalšího jednání zastupitelstva.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje přesunout tento bod jednání
do dalšího jednání zastupitelstva obce.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 36 – 2016: bylo přijato.
12. Různé.
Projednání žádosti „Lesů České republiky, s.p.“ o prodeji pozemků v okolí Velenického
potoka.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice trvá na svém rozhodnutí z 27.11.2015 usnesení
č. 70 – 2015, tzn. že předmětné pozemky budou prodány Lesům ČR s.p. až po úplném
a řádném dokončení stavby „Velenický potok ř. km 0,000 – 1,500“. Pověřuje starostku obce
Šárku Zárubovou k odpovědi Lesům ČR s.p..
Hlasování:
Pro:
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 37 – 2016: bylo přijato.
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Přítomná Ing. Hanusová požádala zastupitelstvo, zda může doplnit program jednání
zastupitelstva o nový návrh usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje projednání návrhu usnesení, které přednese Ing.
Hanusová.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 38 – 2016: bylo přijato.
Ing. Hanusová požádala zastupitele obce o předložení dalších vybraných údajů z výsledku
hospodaření k porovnání nákladů a výnosů obce za výše dvě uvedená období např.: spotřeba
el. energie, telefonní poplatky a jiné.
Ing. Hanusová podala návrh k hlasování o navýšení odměny neuvolněné starostky obce
na maximální možnou výši.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují odměnu za neuvolněnou funkci starostky
obce Velenice p. Šárce Zárubové na maximálně možnou výši a to od 1.7.2016.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 3
Zdržel se: 1
Usnesení č. 39 – 2016: bylo přijato.
Závěr: Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zasedání zastupitelstva obce ukončeno
v 19.10 hodin.
Ve Velenicích dne 10.6.2016.
Zapsala: Šárka Zárubová.

Ověřovatelé zápisu:

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar

Petr Turecký

Milan Hozák

Starostka: Šárka Zárubová
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