
OBEC VELENICE 

 
 

ZÁPIS č. 3/2019 
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 28. června 2019 

 
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v18:51 hod. 

Zasedání vedla starostka obce Šárka Zárubová. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.  

Ze zasedání je pořizován audio záznam. 

 

Přítomní zastupitelé: Dvořák Milan, Hozák Milan, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Vörös 

Josef, Zárubová Šárka. 

Omluveni zastupitelé: Jelínek Jiří, Motlíková Marie, Štefan Pavel. 

 

Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů, 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) Obecně závazná vyhláška – o zákazu konzumace alkoholických nápojů. 

4) Obecně závazná vyhláška – o regulaci hlučných činností. 

5) Obecně závazná vyhláška – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Velenice. 

6) Rozpočtové opatření č. 2/2019. 

7) Projednání realizace čipů pro psy v obci Velenice. 

8) Projednání umístění dopravního zrcadla u domu čp. 74 ve Velenicích. 

9) Závěrečný účet svazku obcí Novoborska za rok 2018 a zpráva o výsledku hospodaření 

svazku obcí Novoborska za rok 2018. 

10) Dobrovolný svazek obcí EKOD – mimořádný finanční příspěvek a návratná finanční 

výpomoc. 

11) Projednání žádosti o odkup části pozemku p.č. 559/6 k.ú. Velenice u Zákup. 

12) Projednání podané stížnosti na člena zastupitelstva obce. 

13) Různé. 

 

 

1, Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 

Program jednání byl doplněn Šárkou Zárubovou: 

- projednání návrhu záchrany kostela Nejsvětější trojce ve Velenicích, 

- projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů, 

- projednání zpoplatnění zřizování věcného břemene na nemovitostech ve vlastnictví obce. 

 

Hlasování:    

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 38 - 2019: Zastupitelstvo obce 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 zastupitel Milan Hozák a zastupitel Milan Dvořák. 
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Hlasování:  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 39 - 2019: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Informování o hospodaření obce k 31.5.2019 – obec hospodařila s kladným výsledkem                  

ve výši 502 095 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN. 

 

Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 

Proběhla/o: 

a) Pravidelná údržba a úklid obce, 

b) Kácení máje, 

c) Pohádkové Velenice, 

d) Zrestaurování a zafóliování 25-ti kusů reprodukcí z půdy „abeceda“, děkuji panu 

Štursovi, který tyto reprodukce zavěšuje v interiéru budovy OÚ, 

e) 20.6.2019 kontrola připravenosti správního obvodu obce na řešení krizových situací 

s výsledkem: obec plní úkoly uvedené v krizovém zákoně, obec neporušuje zákony 

v oblasti krizového a havarijního plánování a proto se nestanovují žádná nápravná 

opatření, 

f) Jednání finančního výboru dne 22.5.2019 – přečten zápis z jednání FV 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí zprávu z jednání finančního 

výboru 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 40 - 2019: bylo přijato. 

  

3. Obecně závazná vyhláška – o zákazu konzumace alkoholických nápojů. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání a přečtení schvalují Obecně závaznou 

vyhlášku č. 1/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů v předloženém návrhu, a to bez 

výhrad. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 41 - 2019: bylo přijato. 

   

4. Obecně závazná vyhláška – o regulaci hlučných činností. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání a přečtení schvalují Obecně závaznou 

vyhlášku č. 2/2019 o regulaci hlučných činností v předloženém návrhu, a to bez výhrad. 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Usnesení č. 42 - 2019: bylo přijato. 

 

 

5. Obecně závazná vyhláška – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Velenice. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání a přečtení schvalují Obecně závaznou 

vyhlášku č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů na území obce Velenice v předloženém návrhu, a to bez 

výhrad. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 43 – 2019: bylo přijato. 
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6. Rozpočtové opatření č. 2/2019. 

Rozpočtové opatření č. 2/2019 se týká schválení zadání projektové dokumentace na lávku přes 

Velenický potok, na zřízení kamerového systému na budově OÚ a rekonstrukce sociálních 

zařízení v 1. patře budovy OÚ. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice po projednání schvaluje zadat vypracování 

projektové dokumentace na akci „Lávka přes Velenický potok“ firmě RAL Projekt s.r.o. za 

částku 135 520 Kč včetně DPH dle vypracované cenové nabídky ze dne 26.5.2019. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 44 – 2019: bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice po projednání schvaluje zadat zakázku kamerový 

systém na budově OÚ panu Pavlovi Herbstovi za částku 30 783 Kč včetně DPH dle 

vypracované cenové nabídky ze dne 21.5.2019. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 45 – 2019: bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice po projednání schvaluje zadat rekonstrukci 

sociálních zařízení v 1. patře budovy OÚ panu Zdeňkovi Bilkovi za částku 146 197 Kč včetně 

DPH dle vypracované cenové nabídky ze dne 5.6.2019. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 46 – 2019: bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice po projednání schvaluje návrh rozpočtového 

opatření č. 2/2019, tak jak byl předložen. Změna na straně výdajů ve výši 326 000 Kč. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 47 - 2019: bylo přijato. 

 

7. Projednání realizace čipů pro psy v obci v obci Velenice. 

Od 1.1.2020 je povinnost všech majitelů psů mít je očipované. Vzhledem k tomu, že zde máme 

věkově starší občany navrhuji čipy zaplatit z obecních prostředků. Mám domluvenou cenu 

s paní doktorkou Přikrylovou 1 čip/400 Kč + musí obec pořídit čtečku čipů (cena cca 2 000Kč) 

Evidujeme 55 psů, jedná se tedy o částku 22 000 Kč. 

Proběhla diskuze o zaplacení čipů z obecních prostředků. Občané se vyjádřili, že se jim tento 

návrh nelíbí. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice neschvaluje pořízení a aplikaci čipů pro psy 

občanům Velenic z rozpočtu obce. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 48 - 2019: bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje RO č. 3/2019, kdy upravuje výdaje § 

3639 navyšuje částkou 2 000 Kč. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 49 - 2019: bylo přijato 

 



 Zápis č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 28. 6. 2019 na obecním úřadě. Obsahuje 5 listů.   Stránka 4 

8. Projednání umístění dopravního zrcadla u domu čp. 74 ve Velenicích. 

Obec Velenice na svém jednání zastupitelstva dne 17.5.2019 schválila zřízení dopravního 

silničního zrcadla na výjezd ze dvora čp. 74 ve Velenicích. K instalaci silničního dopravního 

zrcadla je potřeba souhlasné stanovisko Policie ČR, která jej neudělila. Stanovisko Policie ČR 

bude zasláno žadateli o zřízení silničního dopravního zrcadla. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice revokuje usnesení č. 22 -2019 ze dne 17.5.2019.  

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 50 - 2019: bylo přijato. 

 

  9. Závěrečný účet svazku obcí Novoborska za rok 2018 a zpráva o výsledku hospodaření 

svazku obcí Novoborska za rok 2018. 

Návrh závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 

Novoborska byl řádně vyvěšen na úřední desce obce v době od 23.5.2019 do 20.6.2019. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí 

Novoborska za rok 2018, spolu se zprávou o výsledku hospodaření svazku obcí Novoborska, 

IČ 68955057. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 51 - 2019: bylo přijato. 

 

10. Dobrovolný svazek obcí EKOD – mimořádný finanční příspěvek a návratná finanční 

výpomoc. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje finanční příspěvek Dobrovolnému 

svazku obcí EKOD na úhradu mimořádného členského příspěvku na investice potřebné 

k zahájení činnosti firmy EKOD Servis, s.r.o. a to ve výši 100 Kč na obyvatele a návratnou 

finanční výpomoc 300 Kč na obyvatele. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 52 - 2019: bylo přijato. 

 

11. Projednání žádosti o odkup části pozemku p.č. 559/6 k.ú. Velenice u Zákup. 

Obec Velenice obdržela novou žádost o odkup části pozemku p.č. 559/6 k.ú. Velenice u Zákup 

od manželů Ptáčkových. Zastupitelstvo obce již jejich žádost projednávalo v bodě 7 dne 

17.5.2019, kde specifikovalo jakou část pozemku žadatelům prodá, manželé Ptáčkovi žádají o 

větší část než zastupitelstvo obce schválilo. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice neschvaluje prodej další části pozemku p.č. 

559/6 než jaký byl schválen usnesením č. 25 – 2019 dne 17.5.2019. Důvodem je, že by zůstala 

velmi malá část pozemku mezi plotem žadatelů a protékajícím potokem, tato část se nachází 

v záplavovém území a je třeba, aby tato část byla volná nezatížená plotem.  

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 53 - 2019: bylo přijato. 

 

12. Projednání podané stížnosti na člena zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo obce projednalo stížnost na chování člena zastupitelstva obce zastupitele Jiřího 

Jelínka. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice po projednání bere na vědomí stížnost na chování 

zastupitele Jiřího Jelínka. 

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

Usnesení č. 54 - 2019: bylo přijato. 

 

13. Závěrečný účet DSO EKOD za rok 2018 a zpráva o výsledku hospodaření DSO EKOD 

za rok 2018. 

Návrh závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO EKOD 

byl řádně vyvěšen na úřední desce obce v době od 5.6.2019 do 26.6.2019. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí závěrečný účet DSO EKOD za 

rok 2018, spolu se zprávou o výsledku hospodaření DSO EKOD, IČ 06523862. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 55 - 2019: bylo přijato. 

 

14. Různé. 

- projednání návrhu záchrany kostela Nejsvětější trojce ve Velenicích 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje zahájit jednání s Biskupstvím 

Litoměřickým o převod kostela Nejsvětější trojce ve Velenicích na obec darovací smlouvou. 

Hlasování: 

Pro: 1 Proti: 4  Zdržel se: 1 

Usnesení nebylo přijato. 

 

- projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o zřízení 

pověřence (DPO – data protection officer) pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dodatek se týká pouze 

prodloužení platnosti smlouvy do 31.12.2019. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 56 - 2019: bylo přijato 

 

- projednání zpoplatnění zřizování věcného břemene na nemovitostech ve vlastnictví obce 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje, že zřizování věcného břemene na 

nemovitostech ve vlastnictví obce Velenice bude zpoplatněno jednorázovou částkou 5 000 Kč. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 57 - 2019: bylo přijato 

 

 

Zapsala Šárka Zárubová dne 29.6.2019. 

 

Ověřovatelé zápisu:                       Milan Hozák                                       Milan dvořák         

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 

 


