
 
OBEC VELENICE 

ZÁPIS č. 9/2017 

ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 5.října 2017 

 

Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 18:50 hod.. 

Zasedání vedla starostka obce Šárka Zárubová. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.  
Ze zasedání je pořizován audio záznam. 
 

Přítomní zastupitelé: Blahová Jana, Jelínek Jiří, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, 
Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 
Omluveni zastupitelé: Němeček Přemysl, Němečková Šárka. 
Neomluveni zastupitelé: 
 

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) Revokace usnesení č. 21-2017, 22-2017, 23-2017, 24-2017 týkající se výběrového řízení 

na provozovatele systému sběru komunálního a dalšího odpadu v rámci sdružení obcí. 
4) Založení Dobrovolného svazku obcí EKOD. 
5) Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě o zajištění majetkových a provozních náležitostí 

projektu “Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko“. 
6) Nové oplechování střechy budovy OÚ a spodní části fasády OÚ. 
7) Likvidace starých svítidel veřejného osvětlení. 
8) Návrh RO č. 8/2017. 
9) 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: nebyli navrženi ani schváleni. 
 

2. Schválení, popř. doplnění programu zasedání. 
Oprava bodu č. 4) Založení Dobrovolného svazku obcí EKOD na přistoupení obce Velenice do 
Dobrovolného svazku obcí EKOD. 
Hlasování:  
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 94 - 2017: bylo přijato. 
 

Informování o hospodaření obce k 31.8.2017 – obec hospodařila s kladným výsledkem                  
ve výši – 870 690 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN.  
 

Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 
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Proběhla/o:  
a) Zahájení projektu „Oprava fasády budovy obecního úřadu Velenice“, 
b) Zahájení projektu „Snížení energické náročnosti veřejného osvětlení obce 

Velenice, 
c) Podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a 

výchovu lesních porostů do 40 let věku na částku 15 656 Kč – děkuji panu 
Hozákovi za zpracování podkladů k žádosti, 

d) Zahájení vymalování budovy hasičské zbrojnice, 
e) Posekání ostatních pozemků v obci. 

 

3. Revokace usnesení č. 21-2017, 22-2017, 23-2017, 24-2017 týkající se výběrového řízení 
na provozovatele systému sběru komunálního a dalšího odpadu v rámci sdružení obcí. 
Usnesení č. 21-2017, 22-2017, 23-2017, 24-2017 ze dne 7.4.2017 doporučovalo vysoutěžit 
nového dodavatele na svoz odpadu formou aukce sdružení zadavatelů. Vzhledem k tomu, že se 
do sdružení přihlásilo malé množství obcí bylo by celé řízení nerentabilní. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice revokuje – zrušuje usnesení č. č.21-2017, 22-

2017, 23-2017, 24-2017 ze dne 7.4.2017. 

Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 95 - 2017: bylo přijato. 
 

4. Vstup obce Velenice do Dobrovolného svazku obcí EKOD. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje: 

a) svoji účast a přistoupení k dobrovolnému svazku obcí EKOD (dále jen „dobrovolný 
svazek obcí“),  

b) přistoupení ke smlouvě o založení dobrovolného svazku obcí, která je přílohou č. 1 
tohoto usnesení,  

c) přistoupení ke stanovám dobrovolného svazku obcí, které jsou přílohou č. 2 tohoto 

usnesení, 
d) přistoupení k rozhodnutím, která již byla na základě smlouvy o založení 

dobrovolného svazku obcí nebo stanov dobrovolného svazku obcí přijata a jež tvoří 
přílohu č. 3 tohoto usnesení. 

Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 96 - 2017: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice zmocňuje starostku Šárku Zárubovou k 
zastupování obce při účasti a jednání v orgánech dobrovolného svazku obcí, přičemž pověřuje 
starostu obce Velenice k podpisu zakladatelských a dalších dokumentů dobrovolného svazku 
obcí. 
Hlasování: 



 

 

 Zápis č.9/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 5.10. 2017 na obecním úřadě. Obsahuje 5 listů.   Stránka 3 

Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 97 - 2017: bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice nominuje starostku obce Šárku Zárubovou do 

orgánů dobrovolného svazku obcí EKOD. 
Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 98 - 2017: bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice, souhlasí s tím, aby volbu za obec Velenice 
provedla starostka obce Šárka Zárubová, a proto jí pověřuje, aby na členské schůzi 
dobrovolného svazku obcí činila vše potřebné ke zvolení členů orgánů dobrovolného svazku 
obcí, zejména v rámci jejich volby hlasoval pro jejich zvolení. 
Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 99 - 2017: bylo přijato. 

 

5. Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě o zajištění majetkových a provozních náležitostí 
projektu “Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko“. 
Obce a města Mikroregionu Podralsko jsou zapojeny do společného projektu „Předcházení 
odpadů v Mikroregionu Podralsko“. Společně byla podána žádost o dotaci na pořízení 
kompostérů pro občany a dále také na některých místech na štěpkovače. Na základě společného 

odsouhlasení obce poukázaly na účet Podralska do 30.6.2017 vlastní spoluúčast.  
Předfinancování podílu dotace mělo být zajištěno krátkodobým úvěrem Podralska u Komerční 
banky, a.s. Protože Mikroregion nemá žádný majetek, je úvěr podmíněn vydaným 
„Rozhodnutím“ poskytovatele dotace. Jsou doloženy všechny podklady pro jeho vydání, jedná 
se o záležitost časové prodlevy. 
Proto se dne 26. 9. členská schůze rozhodla přijmout Dodatek č. I. Partnerské smlouvy, kterým 
by jednotlivé obce a města měly projednat předfinancování podílu dotace z vlastních finančních 
zdrojů.  
 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvaluje dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě o 
zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu „Předcházení vzniku odpadů 
v Mikroregionu Podralsko“, tak jak byl navržen, a to bez výhrad. Podpisem dodatku pověřuje 
starostku obce Šárku Zárubovou. 
Hlasování: 
Pro:  

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 100 - 2017: bylo přijato. 
 

6. Nové oplechování střechy budovy OÚ a spodní části fasády OÚ. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje provedení nového oplechování soklu 
na budově OÚ Velenice z pozinkového plechu a opravu střechy (výměna popraskaných tašek, 
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porovnání háků, srovnání spádu okapů, oplechování nad vchodem, oplechování hran věžiček, 
instalace sněhových zábran nad vchod do budovy, zrušení komínu vedeného z toalety) od pana 
Martina Horáčka. 
Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 101 - 2017: bylo přijato. 
 

7. Likvidace starých svítidel veřejného osvětlení. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje přesunutí tohoto bodu jednání do 
dalšího jednání zastupitelstva obce. 
Hlasování: 
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 102 - 2017: bylo přijato. 
 

8. Návrh RO č. 8/2017. 
Návrh usnesení: : Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje rozpočtové opatření č. 8, tak jak bylo 
navrženo, a to bez výhrad. Změna na straně výdajů v částce 471 980,30 Kč.  
Hlasování: 
Pro:  

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 103 - 2017: bylo přijato. 
 

9. Různé. 
Všichni zastupitelé obce obdrželi poštou dopis od Ministerstva vnitra o možnosti zapojit se do 
vzdělávacího programu s názvem „Zastupitel v kurzu“. 
 

Na zasedání všichni zastupitelé obce obdrželi dopis od Okresního soudu v České Lípě s žádostí 
o spolupráci při vyhledávání nových vhodných kandidátů na funkci přísedícího pro zdejší soud. 
Do příštího zasedání mají zastupitelé povinnost oslovit vhodné občany obce a připravit si 
návrhy na tuto funkci. 
 

Na historickém mostě se ztratila značka omezení tonáže 14 t. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje koupi nové dopravní značky – omezení 
tonáže 14t. 
Hlasování:    
Pro: 7 

Proti: 0             

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 104 - 2017: bylo přijato. 
 

Zastupitelka Blahová upozornila na vytékající fekálie od domu č.p. 48 ve Velenicích. 
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Závěr: Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zasedání zastupitelstva ukončeno v 18:50 hodin. 

Ve Velenicích dne 6.10.2017. 

Zapsala: Šárka Zárubová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 


