
OBEC VELENICE 

 
 

 

ZÁPIS č. 1/2018 

ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 26.ledna 2018 

 

Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 19.00  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 jednání:  

1. Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 
2. Určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 
3. Projednání dokončení oprav interiérů hasičské zbrojnice. 
4. RO č. 1/2018. 
5. Projednání investičního záměru – vybudování sociálního bydlení pro sociálně vyloučené 

lokality z budovy bývalého mlýna.  
6. Projednání podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi z programu Ministerstva 

zemědělství, program 129 662 údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské 
krajiny.  

7. Projednání podání žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků na hřbitově z programu 2.1 
obnovy venkova Libereckého kraje DT č. 1 obnova a údržba venkovské zástavby a 
občanské vybavenosti. 

8. Různé. 
 

1, Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 

Program jednání byl doplněn Šárkou Zárubovou  
Ø Projednání dovolání k zastupitelstvu obce panem Janem Holasem. 

Hlasování:    

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 1 - 2018: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje program jednání, tak jak byl 
navržen. 
 

2. Určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 

Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Šárka Zárubová 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: paní Zdeňka Dvořáková a pan Jiří Suchý. 
 

Hlasování:  

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 2 - 2018: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověřovatele zápisu. 
 

Informování o hospodaření obce k 31.12.2017 – obec hospodařila se záporným výsledkem                  
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ve výši – 1 216 959 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN. 
 

Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 

Proběhla/o: 
a) Zábavné odpoledne pro děti,  
b) Silvestrovský výstup na Velenický vrch, 
c) Oprava dopravního značení v obci Velenice, 
d) Inventury dne 5.1.2018, 
e) Jednání finančního výboru dne 24.1.2018 – přečten zápis z jednání  

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

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 3 - 2018: bylo přijato. 
 

f) Rozpočtové opatření č. 10 z roku 2017 – změna na straně příjmů –904 908,60 Kč a 
změna na straně výdajů -9 657,60 Kč, 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2017. 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4 - 2018: bylo přijato. 
 

3. Projednání dokončení oprav interiérů hasičské zbrojnice. 

Starostka obce informovala o provedení poptávky na akci – úprava interiérů v budově hasičské 
zbrojnice. Obdržela tři nabídky  

1. Cena 360 130 Kč od Petr Kalous 

2. Cena 352 655 Kč od Jaroslav Pajkrt 
3. Cena 340 100 Kč od Zdeněk Bilko 

Po projednání s finančním výborem doporučuje uzavřít smlouvu s firmou Zdeněk Bilko 
v celkové ceně 340 100 Kč. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice rozhodují o výběru dodavatele veřejné zakázky 
v poptávkovém řízení „úprava interiérů v budově hasičské zbrojnice“, a to účastníka Zdeněk 
Bilko, IČO 64046931, za nabídkovou cenu 340 100 Kč včetně DPH. 
Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 5 - 2018: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem 
Zdeňkem Bilkem, IČO 64046931, s předmětem plnění díla: „oprava vnitřních prostor budovy 
občanské vybavenosti č. p. 154, na pozemku p. č. 73 v k. ú.  Velenice u Zákup (obec Velenice, 
okres Česká Lípa, kraj Liberecký) v souladu s položkovým rozpočtem objednatele“, s celkovou 
cenou 340 100 Kč včetně DPH. 
Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 6 - 2018: bylo přijato. 
 

4. RO č. 1/2018. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují návrh RO č. 1/2018, tak jak byl předložen, 
a to bez výhrad. Změna na straně příjmů 22 000 Kč, změna na straně výdajů 162 000 Kč. RO 
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č. 1/2018 upravuje výdaje na vyčištění a úpravu stávající strouhy na pozemku p.č.86 k.ú. 
Velenice u Zákup, upravuje výdaje na úpravu interiérů v budově hasičské zbrojnice, upravuje 
příjmy a výdaje na volbu prezidenta republiky. 
Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 7 – 2018: bylo přijato. 

 

5. Projednání investičního záměru – vybudování sociálního bydlení pro sociálně vyloučené 

lokality z budovy bývalého mlýna.  

Starostka informovala přítomné o zjištěných informacích k získání dotačních prostředků 
k vybudování sociálního bydlení pro sociálně vyloučené lokality. Vzhledem k tomu, že ještě 
není zcela dokončena studie využitelnosti objektu, navrhla přesunout tento bod jednání do 
dalšího jednání zastupitelstva obce. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují přesunutí tohoto bodu jednání do příštího 
jednání zastupitelstva obce. 
Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 8 - 2018: bylo přijato. 
 

6. Projednání podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi z programu Ministerstva 

zemědělství, program 129 662 údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské 

krajiny.  

Starostka informovala o možnosti podání žádosti o dotaci z dotačního fondu Ministerstva 
zemědělství na opravu hřbitovní zdi. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo 
zemědělství, státní zemědělský intervenční fond program 126 660 Údržba a obnova kulturních 
a venkovských prvků pro rok 2018, podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících 
kulturních prvků venkovské krajiny na opravu hřbitovní zdi ve Velenicích. 
Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 9 - 2018: bylo přijato. 
 

7. Projednání podání žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků na hřbitově z programu 

2.1 obnovy venkova Libereckého kraje DT č. 1 obnova a údržba venkovské zástavby a 
občanské vybavenosti. 

Starostka informovala o úpravě chodníčků na místním hřbitově. Z vyjádření národního 
památkového ústavu vyplývá, že povrch chodníčků může být opatřen mlatovým povrchem 
případně zádlažbou z kamenné dlažby.  
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují opravu chodníčků na hřbitově v provedení 
mlatové cesty s kamennou obrubou. 
Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 10 - 2018: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují podání žádosti o dotaci Krajskému úřadu 
v Liberci na opravu chodníčků na místním hřbitově, předpokládaná výše investice cca 600 000 
Kč. Vlastní podíl obce ve výši cca 450 000 Kč bude čerpán ze schváleného rozpočtu na rok 
2018. Konkrétní cena investice vyplyne z výběrového řízení. 
Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 



 

 Zápis č.1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 26.1.2018 na obecním úřadě. Obsahuje 4 listy.   Stránka 4 

Usnesení č. 11 - 2018: bylo přijato. 
 

 

8.Různé. 

 

Projednání dovolání k zastupitelstvu obce panem Janem Holasem. 

Starostka obce předala slovo pí Blahové a manželům Němečkovým. Paní Blahová přečetla e-
mail „dovolání k zastupitelstvu obce panem Janem Holasem“, který byl následně prodiskutován 
občany a zastupiteli. Starostka sdělila svůj postoj „jedná se o dopis namířený proti mé osobě, 
plný lží a nenávistných výkřiků bez uvedení faktů“.  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice bere dovolání k zastupitelstvu obce pana Jana 
Holase na vědomí. 
Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 12 - 2018: bylo přijato. 
 

 

Závěr: Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zasedání zastupitelstva ukončeno v 19:00 hodin. 
Ve Velenicích dne: 29.1.2018. 

Zapsala: Šárka Zárubová. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                        Zdeňka Dvořáková                               Jiří Suchý 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 

 

 

 

 


