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ZÁPIS č. 9/2016 

ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 16. prosince 2016   

 

Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 18.27  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 zastupitelů, je zastupitelstvo 

usnášeníschopné.  
 

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

zasedání. 
2) Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 
3) Projednání rozpočtu obce Velenice na rok 2017. 
4) Projednání rozpočtového výhledu do roku 2019. 
5) Projednání plánu inventur obce Velenice rok 2016, volba členů inventarizační a 

likvidační komise. 
6) Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením rok 2016. 
7) Projednání podání žádosti o dotaci – ministerstvo pro místní rozvoj, podpora obnovy a 

rozvoje venkova – DT č. 5 – podpora obnovy místních komunikací. 
8) RO č. 7/2016. 
9) Volba starosty obce. 
10) 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: paní Jiřina Kadlecová, paní Miluše Soprová. 
Hlasování:    
Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 68  – 2016 : Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu. 
 

2. Schválení, popř. doplnění programu zasedání. 
Doplnění programu jednání zastupitelstva Šárkou Zárubovou. 

Ø Projednání podání žádosti o dotaci – ministerstvo kultury, program péče o vesnické 
památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny – 
zrestaurování 2ks soch – zbičovaný Kristus, svatý Prokop. 

Hlasování:  
Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 69 – 2016: bylo přijato 
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Informování o hospodaření obce k 30. 11. 2016 – obec hospodařila se záporným výsledkem                  
ve výši -1 560 210 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN. 
Hospodářský výsledek rok 2014 kladný výsledek + 1 007 884 Kč. 
Hospodářský výsledek rok 2015 kladný výsledek + 704 642 Kč. 
 

Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 

 

Proběhla/o: 
a) jednání finančního výboru dne 30.11.2016 – přečten zápis z jednání finančního výboru, 

Návrh usnesení: zastupitelé obce Velenice berou na vědomí zprávu z jednání finančního 
výboru, 
Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 70 - 2016: bylo přijato. 
 

b) 5.12.2016 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce s výsledkem – přenesení 
rozpisu rozpočtu obce do výkazu FIN 2-12M v příjmech i výdajích nebylo ve shodné 
výši, v jakých byl rozpočet schválen, 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Velenice, 
Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 71 - 2016: bylo přijato. 
 

c) vyúčtování dotace na výměnu oken v budově OÚ, 
d) instalace nových zářivek ve společenské místnosti a kuchyňce budovy OÚ, 
e) oprava pumpy u místní studny, 
f) úklid spadaného listí, 
g) povodňová prohlídka toku Svitávka, 
h) dokončení obrub okolo hasičské zbrojnice – odvodnění budovy, 
i) renovace kamen v hasičské zbrojnici, 
j) výzdoba božího hrobu a kaple – děkuji paní Blahové a paní Novákové, 
k) proběhla mikulášská nadílka dětem organizovaná paní Blahovou a manžely 

Němečkovými. 
 

3. Projednání rozpočtu obce Velenice na rok 2017. 
Starostka obce navrhuje rozpočet obce na rok 2017 jako vyrovnaný s celkovými příjmy 
2 221 381 Kč a celkovými výdaji 2 221 381 Kč. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují vyrovnaný rozpočet obce Velenice na rok 
2017 s celkovými příjmy 2 221 381 Kč a celkovými výdaji 2 221 381 Kč, a to bez výhrad. 
Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 72 - 2016: bylo přijato. 
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4. Projednání rozpočtového výhledu do roku 2019. 
Starostka přečetla rozpočtový výhled na rok 2018 a 2019. 
Rok 2018 celkové příjmy 2 300 000 Kč, celkové výdaje 2 300 000 Kč. 
Rok 2019 celkové příjmy 2 300 000 Kč, celkové výdaje 2 300 000 Kč. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují rozpočtový výhled obce Velenice na roky 
2018 a 2019 tak, jak byl navržen, a to bez výhrad.  
Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 73 - 2016: bylo přijato. 
 

5. Projednání plánu inventur obce Velenice rok 2016, volba členů inventarizační a 

likvidační komise. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje plán inventur na rok 2016 tak, jak byl 
navržen, a to bez výhrad. 
Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 74 - 2016: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje inventarizační a likvidační komisi pro 
rok 2016 ve složení: Lenka Turecká, Jiřina Kadlecová, Milan Dvořák – finanční výbor. 
Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 75 - 2016: bylo přijato. 
 

6. Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením rok 2016. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice pověřili starostku obce Šárku Zárubovou 
k provedení rozpočtových opatření za měsíc prosinec 2016. Změny v rozpočtu mohou být 
provedeny u příjmů neomezeně a u výdajů maximálně do výše 50 000 Kč mezi jednotlivými 
paragrafy. 
Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 76 - 2016: bylo přijato. 
 

7. Projednání podání žádosti o dotaci – ministerstvo pro místní rozvoj, podpora obnovy a 

rozvoje venkova – DT č. 5 – podpora obnovy místních komunikací. 
Starostka obce informovala přítomné o vyhlášení dotačního programu ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, podpora obnovy a rozvoje venkova dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních 
komunikací. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje podání žádosti o dotační titul programu 
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obnovy venkova a rozvoje venkova dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací 
na část místní komunikace p.č. 770 k.ú. Velenice u Zákup. Jedná se o místní komunikaci od 
domu pana Bobka k horizontu. 
Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 77 - 2016: bylo přijato. 
 

8. RO č. 7/2016. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují návrh RO č. 7, tak jak bylo předloženo,        
a to bez výhrad. Změna na straně příjmů v částce 755 420 Kč, změna na straně výdajů v částce 
755 420 Kč. Toto rozpočtové opatření upravuje daňové/ostatní příjmy dle skutečnosti a dotace 
na VPP za 11/2016 v příjmech. Upravuje vrácení části nevyužité dotace na volby (zastupitelstvo 
kraje) v příjmech i výdajích. Promítá účetní proúčtování dotace na historickou dvouklenbu M-
01 v příjmech i výdajích. Nevyužité příjmy jsou přesunuty do rezerv. 
Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 78 - 2016: bylo přijato. 
 

9. Volba starosty obce. 
Současná starostka obce vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byly 
podány následující návrhy. Člen zastupitelstva pan Jiří Jelínek navrhl do funkce starostky obce 
paní Šárka Zárubovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice volí starostou Šárku Zárubovou. 
Hlasování: 
Pro: 5 

Proti: 0             

Zdržel se: 3 

Usnesení č. 79 - 2016: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce 
neuvolněné starostky obce paní Šárce Zárubové v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.  
Hlasování: 

Pro: 6 

Proti: 0             

Zdržel se: 2 

Usnesení č. 80 - 2016: bylo přijato. 
 

10. Různé. 

Projednání podání žádosti o dotaci – ministerstvo kultury, program péče o vesnické 

památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny – 

zrestaurování 2ks soch – zbičovaný Kristus, svatý Prokop. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje podání žádosti o dotaci – ministerstvo 
kultury, program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné 
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památkové zóny – zrestaurování 2ks soch – zbičovaný Kristus, svatý Prokop. 
Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 81 - 2016: bylo přijato. 
 

Závěr: Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zasedání zastupitelstva ukončeno v 18.27     
hodin. 
Ve Velenicích dne 19.12.2016. 

Zapsala: Šárka Zárubová. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:              Jiřina Kadlecová                                      Miluše Soprová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 

 

 

 

 


