OBEC VELENICE
ZÁPIS č. 8/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 14.září 2017
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 18:25 hod..
Zasedání vedl místostarosta obce Ing. Jiří Pechar. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Ze zasedání je pořizován audio záznam.

Přítomní zastupitelé: Blahová Jana, Jelínek Jiří, Němeček Přemysl, Ing. Pechar Jiří,

Rožboud Karel, Vörös Josef, Zárubová Šárka.
Omluveni zastupitelé: Turecká Lenka, Němečková Šárka.
Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina všech 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) Smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory:
Regionální rozvoj, program č. 2.1. – Program obnovy venkova.
4) Dodatek ke smlouvě o provedení dodávky č. 3/0128/2017/D „Snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení obce Velenice“.
5) Projednání prodloužené záruky na LED svítidla veřejného osvětlení v obci na 10 let.
6) Projednání ceny výlepové plochy pro politické strany a politická hnutí.
7) Návrh RO č. 7/2017.
8) 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 Jiří Jelínek, pan Karel Rožboud.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 86 - 2017: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu.
2. Schválení, popř. doplnění programu zasedání.
Doplnění programu jednání zastupitelstva Šárkou Zárubovou:
Ø Projednání stížnosti na starostku obce.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 87 - 2017: bylo přijato.
Informování o hospodaření obce k 31.8.2017 – obec hospodařila s kladným výsledkem

ve výši - 764 186 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN.
Informace – co se událo v obci od minulého zasedání.
Proběhla/o:
a) akce Velenická veselice,
b) zahájení projektu „rekonstrukce elektroinstalace v budově hasičské zbrojnice
Velenice“,
c) rekonstrukce vodovodního a odpadního vedení v budově hasičské zbrojnice,
d) zahájení zrestaurování dvou kusů soch Sv. Prokopa a zbičovaného Krista,
e) vyúčtování dotačních finančních prostředků na akci „Oprava MK 3c – od silnice
III/26836 k silnici III/26835 “ s poskytovatelem dotace.
3. Smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory:
Regionální rozvoj, program č. 2.1. – Program obnovy venkova.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují návrh smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: Regionální rozvoj program č. 2.1.
– Program obnovy venkova ve výši 400 000 Kč na akci „oprava fasády budovy obecního úřadu
Velenice“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Šárku Zárubovou.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 88 - 2017: bylo přijato.
4. Dodatek ke smlouvě o provedení dodávky č. 3/0128/2017/D „Snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení obce Velenice“.
Místostarosta informoval přítomné o objektivní příčině prodloužení termínu dokončení akce
„Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Velenice“, kterou je schválení typu
svítidel pracovníkem NPÚ.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce schvalují dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení dodávky č.
3/0128/2017/D „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Velenice“, tak jak byl
navržen, a to bez výhrad.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 89 - 2017: bylo přijato.
5. Projednání prodloužené záruky na LED svítidla veřejného osvětlení v obci na 10 let.
Místostarosta obce informoval přítomné o možnosti prodloužení záruky na 10 let na nová
svítidla veřejného osvětlení v obci. Varianta č. 1 – výměna poškozeného náhradního dílu bez
montážní práce za cenu 85 184 Kč. Varianta č. 2 – výměna poškozeného náhradního dílu včetně
montážní práce za cenu 140 844 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice neschvalují ani jednu variantu nabídky firmy
ELTODO-CITELUM, s.r.o. na prodlouženou 10-ti letou záruku na 122 svítidel typu Unistreet,f.
Philips.
Hlasování:
Pro: 7
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Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 90 - 2017: bylo přijato.
6. Projednání ceny výlepové plochy pro politické strany a politická hnutí.
Návrh usnesení: na základě zákona č. 247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České
republiky zastupitelé obce Velenice schvalují cenu za výlep plakátů pro politické strany a
politická hnutí na našich výlepových plochách částku ve výši 10 Kč za plakát formátu A3.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 91 - 2017: bylo přijato.
7. Návrh RO č. 7/2017.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje rozpočtové opatření č. 7, tak jak bylo
navrženo, a to bez výhrad. Změna na straně příjmů v částce 1 023 397 Kč, změna na straně
výdajů v částce – 871 931 Kč.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 92 - 2017: bylo přijato.
8. Projednání stížnosti na starostku obce.
Dne 10.9.2017 obdržela obce Velenice e-mailovou poštou stížnost od pana Jana Holase staršího
na starostku obce. Jedná se o neudržování (nesekání) plochy mezi plotem pana Holase a místní
komunikací. Pan Holas požaduje náhradu škody způsobené na plotě (hniloba planěk).
Starostka obce předala tuto stížnost k projednání zastupitelům obce.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují , aby se pozemky v majetku obce mimo
centrum obce udržovaly 2x ročně.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 93 - 2017: bylo přijato.
9. Různé.
Závěr: Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zasedání zastupitelstva ukončeno v 18:25 hodin.
Ve Velenicích dne 18.9.2017
Zapsala: Šárka Zárubová.
Ověřovatelé zápisu:
Jiří Jelínek
Karel Rožboud

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar

Starostka: Šárka Zárubová
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