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ZÁPIS č. 8/2016 

ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 25. listopadu 2016   

 

Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 18.58  

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) Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna oken v budově Ou Velenice“. 
4) RO č. 6/2016. 
5) Zvážení odstoupení starostky obce. 
6) 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: Zdeňka Dvořáková, Miroslav Jakeš. 
Hlasování:    
Pro: 9 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 64 – 2016 : Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu. 
 

2. Schválení, popř. doplnění programu zasedání. 
Doplnění programu jednání zastupitelstva Janou Blahovou. 

Ø odevzdání klíčů od budovy OÚ, nechce nadále plnit uložený úkol zastupitelstvem 
obce – vyvěšování vlajky. 

Hlasování:  
Pro: 9  

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 65 – 2016: bylo přijato. 
 

Informování o hospodaření obce k 31. 10. 2016 – obec hospodařila s kladným výsledkem                  
ve výši 34 253 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN. 
 

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

a) dokončena obnova kamenné dvouklenby, 
b) dokončena výměna oken v budově OÚ. 
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3. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna oken v budově OU Velenice“. 
Starostka předala slovo panu Vörösovi, který odůvodnil přítomným opožděné předání 
zakázky „výměna oken v budově OÚ Velenice“. Příčinou bylo opožděné dodání speciálního 
druhu okapnic od dodavatelské firmy, která tuto skutečnost potvrzuje v předloženém 
prohlášení.  
Zastupitelka Jana Blahová se dotazovala, zda zakázka „výměna oken v budově OÚ Velenice“ 
je předána. Ano je předána a převzata. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují, že na základě předložených objektivních 
příčin nebudou uplatňovat smluvní pokuty uvedené v uzavřené smlouvě o dílo.  
Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 66 - 2016: bylo přijato. 
 

 

4. RO č. 6/2016. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují návrh RO č. 6, tak jak bylo předloženo,        
a to bez výhrad. Změna na straně příjmů v částce 1 286 Kč, změna na straně výdajů v částce 
1 286 Kč.  
Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 67 - 2016: bylo přijato. 
 

 

5. Zvážení odstoupení starostky obce. 
Starostka obce Šárka Zárubová uvedla, že zvažuje odstoupení z funkce starostky obce. 
Důvodem je neustálé osočování a lživé útoky na osobu starostky od paní Blahové, paní 
Němečkové a pana Němečka. 
Proběhla živá diskuze mezi občany, paní Blahovou, paní Němečkovou a panem Němečkem, 
kdy byla paníí Blahová vyzvána občany k vzdání se mandátu zastupitele obce. Paní Blahové 
byla předložena petice s podpisy občanů, kdy peticí vyzývají paní Blahovou k vzdání            
se mandátu zastupitele obce. Paní Blahová tak neučinila. 
Šárka Zárubová se ke dni 31.12.2016 vzdala funkce starostky obce, mandát zastupitele                 
si ponechala. 
 

 

6. Různé. 
Paní Blahová odevzdala klíče od budovy OÚ Velenice s odůvodněním, že nebude nadále 
vyvěšovat vlajku ČR, protože dvakrát za sebou vlajku nenašla. Budova OÚ byla v této době  
v rekonstrukci (výměna oken) a vlajka ČR byla z důvodu možného znečištění uklizena. 
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Závěr: Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zasedání zastupitelstva ukončeno v 18.58 
hodin. 
Ve Velenicích dne 2.12.2016. 

Zapsala: Šárka Zárubová. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:          Zdeňka Dvořáková                             Miroslav Jakeš          

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                               Starostka: Šárka Zárubová 

 

 

 

 


