
OBEC VELENICE 

 
 

ZÁPIS č. 2/2019 
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 17.května 2019 

 
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: Dvořák Milan, Hozák Milan, Jelínek Jiří, Motlíková Marie, Ing. Pechar 

Jiří, Rožboud Karel, Štefan Pavel, 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 uzavření dohody o provedení práce. 

4) Projednání žádosti o umístění dopravního silničního zrcadla. 

5) Projednání finančního příspěvku pro Hospic sv. Zdislavy. 

6) Projednání finančního příspěvku pro Linku Bezpečí, z.s. 

7) Projednání záměru obce prodat část pozemku p.č. 559/6 k.ú. Velenice u Zákup, část 

pozemku p.č. 247 k.ú. Velenice u Zákup a část pozemku p.č. 40/1 k.ú. Velenice u Zákup. 

8) Závěrečný účet svazku Mikroregion Podralsko za rok 2018. 

9) Projednání závěrečného účtu obce Velenice za rok 2018 spolu se zprávou o výsledku 

hospodaření obce Velenice za rok 2018. 

10) Projednání účetní závěrky obce Velenice za rok 2018. 

11) Projednání navýšení členského příspěvku pro dobrovolný svazek obcí EKOD. 

12) Projednání žádosti vedení nízkého napětí elektrické energie na budově bývalého mlýna. 

13) RO č. 1/2019. 

14) Různé. 

 

 

 

1, Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 

Program jednání byl doplněn Šárkou Zárubovou: 

- schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 007/S/956/2018 ze dne 6.2.2018 o souhlasu s dočasným 

užitím pozemků parc. Č. 7/1, 707/1, 706, 695/1 v k.ú. Velenice u Zákup, 

- projednání bezplatného propůjčení pozemku p.č. 559/6 k.ú. Velenice u Zákup žadateli 

Radkovi Mrzenovi na dobu od 30.6.2019 do 16.7.2019 za účelem postavení 2ks tee-pee pro 

práci s dětmi, 

- projednání záměru obce prodat část pozemku p.č. 498 k.ú. Velenice u Zákup. 

 

Hlasování:    

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 19 - 2019: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání, tak jak byl navržen a 

doplněn. 

 



 Zápis č. 2/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 17.5. 2019 na obecním úřadě. Obsahuje 6 listů.   Stránka 2 

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 Josef Vörös a zastupitel Milan Dvořák. 

Hlasování:  

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 20 - 2019: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Informování o hospodaření obce k 30.4. 2019 – obec hospodařila s kladným výsledkem                  

ve výši 437 881 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN. 

 

Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 

Proběhla/o: 

a) Masopustní průvod a zábava – děkuji Pepovi Vörösovi, 

b) Hasičský ples – děkuji Karlovi Rožboudovi a Zdeňkovi Zárubovi, 

c) 2x zábavné odpoledne pro děti – děkuji Kamile Štefanové, 

d) Pálení čarodějnic a postavení máje – děkuji Karlovi Rožboudovi, Zdeňkovi Zárubovi, 

Pavlovi Samkovi, Pavlovi Štefanovi, 

e) Brigáda k vyčištění stružky – děkuji Pepovi Vörösovi, 

f) Zarámování 4 kusů výukových reprodukcí z půdy, 

g) Osázení květináčů květinami, 

h) Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů, 

i) Oprava střechy na vstupním portále na hřbitově, 

j) Pravidelná údržba a úklid obce, 

k) Oprava zábradlí na historickém mostě. 

 

3. Projednání uzavření dohody o provedení práce. 

Vzhledem k tomu, že schválená dohoda o provedení práce s panem Milanem Dvořákem ze dne 

5.12.2018 na provedení mřížky do kanálku u hájenky nebyla z časových důvodů podepsána, 

starostka navrhuje schválení uzavření nové dohody o provedení práce na svářečské práce 

s panem Milan Dvořákem. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují uzavření dohody o provedení práce se 

zastupitelem Milanem Dvořákem na období od 20.5.2019 do 31.8.2019 na svářečské práce. 

Honorář 120 Kč/hodina, počet odpracovaných hodin max. 30, placené hodiny dle měsíčního 

výkazu práce. 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 21 - 2019: bylo přijato. 

  

4. Projednání žádosti o umístění dopravního zrcadla. 

Starostka informovala přítomné o žádosti pana Nápravníka o umístění dopravního silničního 

zrcadla na výjezd ze dvora domu č.p. 74. Důvodem je nedostatečný výhled při výjezdu, často 

rychlá jízda účastníků dopravního provozu a velmi hustý provoz v letních měsících především 

motorkářů. Pan Nápravník vysvětlil zastupitelům nepřehlednou situaci při výjezdu z jeho 

domu. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují zřízení dopravního silničního zrcadla na 

výjezd ze dvora domu č.p. 74 k.ú. Velenice u Zákup. 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 22 - 2019: bylo přijato. 
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5. Projednání finančního příspěvku pro Hospic sv. Zdislavy. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují jednorázový finanční dar ve výši 5 Kč za 

každého obyvatele trvale hlášeného v obci Velenice pro Hospicovou péči sv. Zdislavy, o.p.s. se 

sídlem Pod Perštýnem 321/1, Liberec – IV Perštýn. Celkem 860 Kč.  

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 23 – 2019: bylo přijato. 

 

6. Projednání finančního příspěvku pro Linku Bezpečí, z.s. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice neschvaluje finanční příspěvek pro Linku 

bezpečí, z.s.. Důvodem je nízký rozpočet obce. 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 24 – 2019: bylo přijato. 

 

7. Projednání záměru obce prodat část pozemku p.č. 559/6 k.ú. Velenice u Zákup, část 

pozemku p.č. 247 k.ú. Velenice u Zákup, část pozemku p.č. 40/1 k.ú. Velenice u Zákup a 

část pozemku p.č. 498 k.ú. Velenice u Zákup. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice po projednání schvaluje záměr prodeje části 

pozemků níže uvedených: 

- část pozemku p.č. 559/5 k.ú. Velenice u Zákup, 

- část pozemku p.č. 247 k.ú. Velenice u Zákup, 

- část pozemku p.č. 40/1 k.ú. Velenice u Zákup, 

- část pozemku p.č. 498 k.ú. Velenice u Zákup. 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 25 – 2019: bylo přijato. 

 

8. Závěrečný účet svazku Mikroregion Podralsko za rok 2018. 

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

Mikroregion Podralsko za rok 2018, schválen členskou schůzí dne 30.4.2019, spolu se zprávou 

o výsledku hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko, IČ 70809721. 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 26 - 2019: bylo přijato. 

 

  9. Projednání závěrečného účtu obce Velenice za rok 2018 spolu se zprávou o výsledku 

hospodaření obce Velenice za rok 2018. 

Návrh závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce byl řádně 

vyvěšen na úřední dece obce v době od 1.4.2019 do 17.5.2019. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice projednali a schválili závěrečný účet obce Velenice 

spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velenice za rok 2018 s vyjádřením, 

že souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 27 - 2019: bylo přijato. 
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10. Projednání účetní závěrky obce Velenice za rok 2018 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje účetní závěrku za rok 2018. Protokol o 

schválení účetní závěrky je přílohou usnesení. 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 28 - 2019: bylo přijato. 

 

11. Projednání navýšení členského příspěvku pro dobrovolný svazek obcí EKOD. 

Starostka informovala přítomné o činnosti dobrovolného svazku obcí EKOD a o založení firmy 

na svoz komunálního odpadu. Vzhledem k administrativní náročnosti všech úkonů k založení 

svozové firmy je třeba navýšit členský příspěvek tomuto svazku. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje členský příspěvek pro DSO EKOD 

ve výši 15 Kč na obyvatele.  

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 29 - 2019: bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí založení obchodní společnosti s 

ručením omezeným, s názvem EKOD servis, s. r. o., se sídlem v Doksech, se základním 

kapitálem 1 Kč, předmět podnikání – nakládání s odpady (vč. nebezpečných), silniční motorová 

doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní 

provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 

3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, výroba, obchod a služby neuvedené v 

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost bude mít tři jednatele. Za společnost budou 

u písemných právních jednání jednat vždy dva jednatelé společně. Členská schůze volí jednateli 

Evu Burešovou, Martina Macha a Karla Schreinera. 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 30 - 2019: bylo přijato. 

 

12. Projednání žádosti vedení nízkého napětí elektrické energie na budově bývalého 

mlýna. 

Starostka informovala přítomné o žádosti pana Krumla majitele náhonu, přilehlého k obecní 

budově (bývalý mlýn) umístit na obecní budovu pod omítku pojistnou skříň a přívod nízkého 

napětí k objektu malé vodní elektrárny. Pan Kruml celou záležitost podrobně vysvětlil. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice po projednání neschvaluje žádost pana Krumla 

k umístění pojistné skříně a přívodu nízkého napětí k vodnímu dílu malé vodní elektrárny na 

obecní budovu. 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 31 - 2019: bylo přijato. 

 

13. RO č. 1/2019. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice po projednání schvaluje návrh rozpočtového 

opatření č. 1/2019, tak jak byl předložen. Změna na straně příjmů ve výši 127 130 Kč, změna 
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na straně výdajů ve výši 150 357 Kč. 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 32 - 2019: bylo přijato. 

 

14. Různé. 

- schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 007/S/956/2018 ze dne 6.2.2018 o souhlasu 

s dočasným užitím pozemků p. č. 7/1, 707/1, 706, 695/1 v k.ú. Velenice u Zákup. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 

007/S/956/2018 ze dne 6.2.2018 o souhlasu s dočasným užitím pozemků p. č. 7/1, 707/1, 706, 

695/1 v k.ú. Velenice u Zákup, tak jak byl přečten, a to bez výhrad. 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 33 - 2019: bylo přijato. 

 

- projednání bezplatného propůjčení pozemku p.č. 559/6 k.ú. Velenice u Zákup žadateli 

Radkovi Mrzenovi na dobu od 30.6.2019 do 16.7.2019 za účelem postavení 2ks tee-pee pro 

práci s dětmi. 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje bezplatné propůjčení pozemku p.č. 

559/6 k.ú. Velenice u Zákup žadateli Radkovi Mrzenovi na dobu od 30.6.2019 do 16.7.2019 za 

účelem postavení 2ks tee-pee pro práci s dětmi. 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 34 - 2019: bylo přijato 

 

Starostka obce informovala o položkovém rozpočtu na rekonstrukci prvního patra budovy OÚ 

v celkové ceně 1 090 365 Kč. Zastupitelé navrhují na tuto rekonstrukci žádat o dotaci Liberecký 

kraj v roce 2020. Zastupitelé navrhují tento rok provést pouze rekonstrukci toalet v prvním 

patře budovy OÚ. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice pověřuje starostku obce k zajištění cenové 

nabídky na rekonstrukci toalet v prvním patře budovy OÚ. 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 35 - 2019: bylo přijato. 

 

Starostka obce informovala o možnosti instalace kamerového systému na budovu OÚ. 

Důvodem je velký nepořádek po svozu velkoobjemových odpadů a dovoz elektro odpadů po 

době určené, zvýšení bezpečnosti osob a majetku, prevence a odhalování obecné kriminality. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice pověřuje starostku obce k zajištění cenové 

nabídky na instalaci kamerového systému na budovu OÚ. 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 36 - 2019: bylo přijato. 

 

Na žádost občanů obecní zastupitelstvo projednalo, zda by bylo možné postavit lávku přes 

velenický potok v místech kde kdysi bývala (na pozemku p.č. 7/1 k.ú. Velenice u Zákup směr 

k domu pana Hospodářského), a to z důvodu bezpečnosti občanů. Nemuseli by chodit 
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nepřehlednou zatáčkou.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice pověřuje starostku obce k zajištění cenové 

nabídky na projektovou dokumentaci lávky. 

Hlasování: 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Usnesení č. 37 - 2019: bylo přijato. 

 

Zastupitelstvo obce projednalo nepřijatelný stav konzumace alkoholu před budovou OÚ ve 

Velenicích. Zastupitelé pověřili starostku obce, aby uklidila stololavice a zajistila ceduli 

s nápisem „Zákaz konzumace alkoholických nápojů“. 

 

 

 

 

 

Zapsala Šárka Zárubová dne 21.5.2019. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                         Josef Vörös                                 Milan Dvořák       

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 


