
OBEC VELENICE 

 
 

ZÁPIS č. 10/2017 
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 15. prosince 2017 

 

Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 19:20 hod. 

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

 

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

Neomluveni zastupitelé: Blahová Jana. 

 

 
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) Projednání rozpočtu obce na rok 2018. 
4) Projednání rozpočtového výhledu na roky 2019 – 2020. 
5) Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením rok 2017. 
6) Projednání plánu inventur obce Velenice rok 2017, volba členů inventarizační komise. 
7) RO č. 9/2017. 
8) Schválení výše odměn členů zastupitelstva obce a výborů obce dle nové právní úpravy. 
9) Projednání uzavření dohody o provedení práce. 
10) Likvidace starých svítidel veřejného osvětlení. 
11) Projednání smlouvy s Lesy České republiky, s.p.. 
12) Projednání žádosti o úpravu silničního propustku. 
13) Projednání obnovy knihovny v prostorách OÚ Velenice. 
14) Projednání likvidace nefunkčních želez a reproduktorů ze sloupů veřejného osvětlení. 
15) Projednání investičního záměru – vybudování sociálního bydlení pro sociálně vyloučené 

lokality z budovy bývalého mlýna.  
16) Projednání podání žádosti o dotaci na zrestaurování válečného hrobu z 1. světové války 

na zdejších veřejném pohřebišti.  
17) Projednání podání žádosti o dotaci na nádoby na separovaný odpad (žluté popelnice ke 

každé nemovitosti) ve společné žádosti DSO EKOD. 
18) Volba přísedícího Okresního soudu v České Lípě. 
19) Zrušení vnitřní směrnice č. 8/2014 o určení platové třídy a platového stupně. 
20) Různé. 
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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 Miluše Soprová, pan Josef Kadlec. 
Hlasování:    
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 105  – 2017 : Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu. 
 

2. Schválení, popř. doplnění programu zasedání. 
Program jednání nebyl doplněn. 
Hlasování:  
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 106 – 2017: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje program jednání, tak jak byl 
navržen. 
 

Informování o hospodaření obce k 30. 11. 2017 – obec hospodařila se záporným výsledkem                  
ve výši -2 018 215 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. 
Hospodářský výsledek rok 2016 záporný výsledek – 991 377 Kč. 
 

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

a) 2x zábavné odpoledne pro děti – 4.11. a 3.12., předpoklad konání zábavných odpolední 
vždy první sobotu v měsíci – děkuji Kamile Štefanové, Lence Turecké, Janě Novotné a 
Jindřišce Zárubové, 

b) Svatomartinecký pingpongový turnaj – děkuji Adrianě Novotné, Michalovi 
Novotnému, Lence Turecké, 

c) Velenické čertoviny – děkuji Lence Turecké, Erice Šauerové, Krystýně Soprové,  Aleně 
Šauerové, Kamile Štefanové, 

d) Dokončení projektů včetně vyúčtování dotačních finančních prostředků 

· „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Velenice“ 

· „Oprava fasády budovy obecního úřadu Velenice“ 

· „Restaurování sochy sv. Prokopa a skalní kaple Ecce Homo (sochy Krista v obce 
Velenice“ 

· „Rekonstrukce elektroinstalace v budově hasičské zbrojnice“ 

· „Nákup ochranných prostředků členů JSDHO Velenice“ 

· „Obnova sochy sv. Prokopa ve Velenicích“ 

· „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko“ – kompostéry rozdány 

e) Společné jednání finančního a kontrolního výboru dne 30.11.2017 – přečten zápis 
z jednání  

Návrh usnesení: zastupitelé obce Velenice berou na vědomí zprávu ze společného jednání 
finančního a kontrolního výboru, 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 107 - 2017: bylo přijato. 
f) Získání finančního příspěvku ve výši 15 656 Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních 

porostů do 40 let věku, děkuji panu Milanovi Hozákovi, 
g) 1.12.2016 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce s výsledkem – nebyly zjištěny 

nedostatky, 
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Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Velenice, 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 108 - 2017: bylo přijato. 
 

h) Naplnění beden na posyp posypem, 
i) Dosázení stromů v obecním lese + podzimní nátěr, 
j) Oprava okapů, výměna popraskaných střešních tašek, porovnání háků, srovnání spádu 

okapů, oplechování nad vchodem, oplechování hran věžiček, zrušení komínu na budově 
OÚ, 

k) Osázení květináčů podzimními kvítky, 
l) Úklid stololavic a laviček, 
m) Svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů, 
n) Zásah hasičů při větrné kalamitě – velké poděkování. 

 

3. Projednání rozpočtu obce Velenice na rok 2018. 
Starostka obce navrhuje rozpočet obce na rok 2018 jako schodkový s celkovými příjmy 2 268 
300 Kč a celkovými výdaji 3 590 300 Kč. Oproti vyvěšenému návrhu se upravuje příjmová 
položka 4112 z částky 57 800 Kč na částku 60 900 Kč. V roce 2018 plánuje opravu hřbitovní 
zdi, vyplnění chodníků na hřbitově žulovou dlažbou, zrestaurování válečného hrobu, opravu 
vnitřních prostor hasičské zbrojnice, vybudování knihovny. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují schodkový rozpočet obce Velenice na rok 
2018 s celkovými příjmy 2 268 300 Kč a celkovými výdaji 3 590 300 Kč, a to bez výhrad. 
Oproti vyvěšenému návrhu se upravuje příjmová položka 4112 z částky 57 800 Kč na částku 
60 900 Kč. 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 109 - 2017: bylo přijato. 
 

4. Projednání rozpočtového výhledu na roky 2019 – 2020.. 
Starostka přečetla rozpočtový výhled na rok 2019 a 2020. 
Rok 2019 celkové příjmy 2 200 000 Kč, celkové výdaje 2 200 000 Kč. 
Rok 2020 celkové příjmy 2 200 000 Kč, celkové výdaje 2 200 000 Kč. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují rozpočtový výhled obce Velenice na roky 
2019 a 2020 tak, jak byl navržen, a to bez výhrad.  
Rok 2019 celkové příjmy 2 200 000 Kč, celkové výdaje 2 200 000 Kč. 
Rok 2020 celkové příjmy 2 200 000 Kč, celkové výdaje 2 200 000 Kč. 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 110 - 2017: bylo přijato. 
 

5. Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením rok 2017. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice pověřili starostku obce Šárku Zárubovou 
k provedení rozpočtových opatření za měsíc prosinec 2017. Změny v rozpočtu mohou být 
provedeny u příjmů neomezeně a u výdajů maximálně do výše 50 000 Kč mezi jednotlivými 
paragrafy. 
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Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 111 - 2017: bylo přijato. 
 

6. Projednání plánu inventur obce Velenice rok 2017, volba členů inventarizační a 
likvidační komise. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje plán inventur na rok 2017 tak, jak byl 
navržen, a to bez výhrad. 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 112 - 2017: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje inventarizační a likvidační komisi pro 
rok 2017 ve složení: Lenka Turecká, Jiřina Kadlecová, Milan Dvořák – finanční výbor. 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 113 - 2017: bylo přijato. 
 

7. RO č. 9/2017. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují návrh RO č. 9/2017, tak jak byl předložen, 
a to bez výhrad. Změna na straně příjmů v částce 22 000 Kč, změna na straně výdajů v částce 
22 000 Kč. RO č. 9/2017 upravuje dotace na volby do PS parlamentu, účtování dotací a 
navýšení § 6310 a § 3322. 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 114 - 2017: bylo přijato. 
 

8. Schválení výše odměn členů zastupitelstva obce a výborů obce dle nové právní úpravy. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice stanovuje svým neuvolněným členům za výkon 
funkce a členům výborů odměny za měsíc v následujících částkách.  
 

Neuvolněný starosta obce 21 899 Kč/měsíc 

 

Neuvolněný místostarosta 
obce 

7 500 Kč/měsíc 

Neuvolněný člen 
zastupitelstva obce 

0 Kč/měsíc 

Předseda výboru 500 Kč/měsíc 

 

Člen výboru 200 Kč/měsíc s podmínkou 
účasti na jednání výboru 

 

 

Odměna bude poskytována od 1.1.2018. V případě souběhu výkonu funkcí se odměna nesčítá.  
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude vždy odměna opětovně 
schvalována samostatným usnesením. 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 115 - 2017: bylo přijato. 
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9. Projednání uzavření dohody o provedení práce. 
Starostka informovala přítomné o nové právní úpravě při uzavírání dohod o provedení práce se 
zastupiteli. Nově je povinné, aby takové dohody schvalovalo zastupitelstvo obce. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují uzavření dohody o provedení práce se 
zastupitelem Jiřím Jelínkem na období od 1.1.2018 do 31.12.2018 na práce – údržbářské práce 
v obecních objektech, kácení stromů, sekání trávy obecním traktůrkem, štípání dřeva, zednické 
práce. Honorář 120 Kč/hodina, počet odpracovaných hodin max. 300 hodin za rok, placené 
hodiny dle měsíčního výkazu práce. 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 116 - 2017: bylo přijato. 
 

10. Likvidace starých svítidel veřejného osvětlení. 
Starostka informovala o zajištění likvidace starých svítidel veřejného osvětlení firmou 
EKOLAMP s.r.o., která má sběrové místo ve sběrném dvoře Zákupy. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují likvidaci 99 ks starých lamp veřejného 
osvětlení předáním firmě EKOLAMP s.r.o. ve sběrném místě Zákupy. 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 117 - 2017: bylo přijato. 
 

11. Projednání smlouvy s Lesy České republiky, s.p.. 
Starostka informovala přítomné o záměru Lesů České republiky o odstranění sedimentů 
z upraveného koryta Velenického potoka. Smlouva upravuje kácení dřevin a křovin a naložení 
s dřevní hmotou. Jedná se o pokácení 5 ks stromů, přičemž dřevní hmota bude odvětvena a 
nakrácena na manipulovatelné kusy délky 1,0 m a uložena na zpevněné ploše před hasičskou 
zbrojnicí. Křoviny a ořezané větve budou uloženy na pozemku p.č. 87 k.ú. Velenice u Zákup 
(hřiště). 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Lesy České republiky, s.p., a to bez 
výhrad. Smlouva upravuje kácení dřevin a křovin a naložení s dřevní hmotou. Jedná se o 
pokácení 5 ks stromů, přičemž dřevní hmota bude odvětvena a nakrácena na manipulovatelné 
kusy délky 1,0 m a uložena na zpevněné ploše před hasičskou zbrojnicí. Křoviny a ořezané 
větve budou uloženy na pozemku p.č. 87 k.ú. Velenice u Zákup (hřiště). 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 118 - 2017: bylo přijato. 
 

12. Projednání žádosti o úpravu silničního propustku. 
Starostka informovala přítomné o žádosti pana Davida Krause o úpravu silničního propustku. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice doporučují panu Krausovi, aby se obrátil na 
Krajskou správu silnic Libereckého kraje, s odůvodněním že se jedná o odvodnění komunikace. 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 119 - 2017: bylo přijato. 
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Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují záměr obce prodat část pozemku p.č. 
509/1 k.ú. Velenice u Zákup. 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 120 - 2017: bylo přijato. 
 

13. Projednání obnovy knihovny v prostorách OÚ Velenice. 
Starostka informovala přítomné o záměru obnovit místní knihovnu.  
 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují obnovit místní knihovnu včetně možnosti 
přístupu na internet pro občany v prostorách bývalé šatny budovy OÚ.  

Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 121 - 2017: bylo přijato. 
 

14. Projednání likvidace nefunkčních želez a reproduktorů ze sloupů veřejného osvětlení. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují likvidaci nefunkčních želez a 
reproduktorů ze sloupů veřejného osvětlení.  
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 122- 2017: bylo přijato. 
 

15. Projednání investičního záměru – vybudování sociálního bydlení pro sociálně 
vyloučené lokality z budovy bývalého mlýna.  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice souhlasí se zadáním studie využitelnosti objektu 
bývalého mlýna č.p. 20 k.ú. Velenice u Zákup dle cenové nabídky ze dne 14.12.2017 od 
projekční kanceláře RIP Ing. Richard Dlouhý v navrhované ceně 104 665 Kč včetně DPH. 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 123 - 2017: bylo přijato. 
 

16. Projednání podání žádosti o dotaci na zrestaurování válečného hrobu z 1. světové 
války na zdejších veřejném pohřebišti.  
Starostka informovala o možnosti zrestaurování válečného hrobu na místním hřbitově a 
možnosti čerpání dotačních finančních prostředků z ministerstva obrany. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje podání žádosti o dotaci z ministerstva 
obrany na zabezpečení péče o válečné hroby na zrestaurování válečného hrobu z 1. světové 
války v obci Velenice. 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 124 - 2017: bylo přijato. 
 

17. Projednání podání žádosti o dotaci na nádoby na separovaný odpad (žluté popelnice 
ke každé nemovitosti) ve společné žádosti DSO EKOD. 
Starostka informovala přítomné o možnosti připojit se ke společnému projektu DSO EKOD 
s názvem „Systém odděleného sběru materiálové využitelných odpadů“. Jedná se o žádost o 
dotaci na žluté popelnice na plasty ke každé nemovitosti. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje připojit se ke společnému projektu DSO EKOD 

s názvem „Systém odděleného sběru materiálové využitelných odpadů“, žádat o dotaci na 
pořízení žlutých popelnic individuálně k jednotlivým nemovitostem v obci – 60 ks. 

Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 125 - 2017: bylo přijato. 
 

18. Volba přísedícího Okresního soudu v České Lípě. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice konstatuje, že nenašlo žádného vhodného 
kandidáta na přísedícího Okresního soudu v České Lípě. 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 126 - 2017: bylo přijato. 
 

19. Zrušení vnitřní směrnice č. 8/2014 o určení platové třídy a platového stupně. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice ruší směrnici č. 8/2014 o určení platové třídy a 
platového stupně. 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 127 - 2017: bylo přijato. 
 

 

20. Různé. 
Na žádost zastupitele Josefa Vöröse bylo projednáno vybudování zábrany okolo kontejnerů na 
separovaný odpad v části obce pod truhlárnou, z důvodu jejich stability. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje vybudování zábrany okolo kontejnerů 
na separovaný odpad v části obce pod truhlárnou. Zajištěním pověřuje starostku obce. 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 128 - 2017: bylo přijato. 
 

 

Na žádost paní Miluše Soprové bylo projednáno odvodnění pozemku (cesty) p.č. 86 k.ú. 
Velenice u Zákup.  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje odvodnění pozemku (cesty) p.č. 86 
k.ú. Velenice u Zákup. Zajištěním návrhu realizace a rozpočtu pověřuje starostku obce. 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 129 - 2017: bylo přijato. 
 

 

Pan Josef Stýblo poukázal na velmi špatný stav silnic v obci a dotazoval se, jestli se budou 
opravovat. Starostka obce odpověděla, že se jedná o cesty v majetku Libereckého kraje a je 
třeba se obrátit tam. 
Paní Miluše Soprová poukázala na znečištěnou komunikaci vedoucí k hřbitovu. Starostka obce 
jí odpověděla, že majitel hospodářské budovy při místním šetření dne 8.12.2017 pan Krejsa 
slíbil pořízení mechanického zametače do konce roku 2017. 
 

 

Závěr: Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zasedání zastupitelstva ukončeno v 19:20 hodin. 
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Ve Velenicích dne 21.12.2017. 

Zapsala: Šárka Zárubová. 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Josef Kadlec                                      Miluše Soprová  

 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                   Starostka: Šárka Zárubová 

 

 

 

 


