
OBEC VELENICE 

 
 

ZÁPIS č. 4/2019 
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 20. září 2019 

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

Josef, Zárubová Šárka. 

Omluveni zastupitelé: Dvořák Milan, Rožboud Karel, Štefan Pavel. 

 

Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů, je zastupitelstvo 

usnášeníschopné.  

 

Proběhlo přivítání krajského zastupitele pana Jana Dvořáka. 

 

Program jednání:  

1) Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 

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

3) Partnerská smlouvy o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu „DSO EKOD 

– Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“. 

4) Změna obecní hranice v rámci zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velenice u 

Zákup. 

5) Smlouva o poskytnutí služeb – bezplatná obsluha sběrných nádob pro sběr jedlých olejů. 

6) Věcné břemeno na pozemku p.č. 189 k.ú. Velenice u Zákup. 

7) Propachtování (nájemné) pozemků p.č. 90, 92/1, 559/6, 98, část pozemku 143, 842 v k.ú. 

Velenice u Zákup. 

8) RO č. 4/2019. 

9) Různé. 

 

 

1, Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 

Program jednání byl doplněn Šárkou Zárubovou: 

- o opětovnou žádost pana Ptáčka o koupi druhé části pozemku p.č. 559/6 k.ú. Velenice u Zákup. 

Hlasování:    

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 58 - 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 Josef Vörös a pan Jaroslav Jirků. 

Hlasování:  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 59 - 2019: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Informování o hospodaření obce k 31.8.2019 – obec hospodařila s kladným výsledkem                  
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ve výši 977 610 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN. 

 

Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 

Proběhla/o: 

a) Pravidelná údržba a úklid obce, 

b) Velenická veselice – děkuji Lence Turecké a rodině Jirků za velkou pomoc, 

c) Zrestaurování a zafóliování 5-ti kusů reprodukcí z půdy „písničky“,  

d) Zrestaurování 2 ks loutek – chasník, uhlíř, 

e) Vyvěšení obecně závazných vyhlášek – hlučné činnosti, alkohol a odpady, které jsou 

v platnosti od 21.8.2019, 

f) Instalace kamer na budovu OÚ, 

g) Vypracování geometrického plánu na lávku přes Velenický potok, 

h) Zhotovení mřížky na odtokový kanál u hájenky, 

i) 18.9.2019 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření u obce Velenice za rok 2019. 

 

3. Partnerská smlouva o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu „DSO 

EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání a přečtení schvalují partnerskou 

smlouvu o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu „DSO EKOD – Systém 

odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“, podpisem smlouvy pověřují starostku 

obce. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 60 - 2019: bylo přijato. 

   

4. Změna obecní hranice v rámci zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 

Velenice u Zákup. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují změnu obecní hranice: 

Velenice u Zákup – Lasvice 

Parcely přecházející z k.ú. Lasvice do k.ú. Velenice u Zákup: 

KN 334 – celá parcela (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře 

1009 m2, LV 169 – ČR, Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

KN 335/2 – celá parcela (trvalý travní porost) o výměře 80 m2, LV 642 – Macko Jan MUDr., 

Národní 416/37, Staré Město, 110 00 Praha 1 

KN 335/3 – celá parcela (trvalý travní porost) o výměře 410 m2, LV 642 – Macko Jan MUDr., 

416/37, Staré Město, 110 00 Praha1 

Velenice u Zákup – Lindava 

Parcely přecházejícíc z k.ú. Velenice u Zákup do k.ú. Lindava: 

KN 608/1 – celá parcela (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře 

3887 m2, LV 51 – ĆR, Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

KN 615 – celá parcela (ostatní plocha/silnice) o výměře 450 m2, LV 127 – Liberecký kraj, 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 

Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Usnesení č. 61 - 2019: bylo přijato. 

 

5. Smlouva o poskytnutí služeb – bezplatná obsluha sběrných nádob pro sběr jedlých 

olejů. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání a přečtení schvalují smlouvu o 
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poskytnutí služeb s předmětem smlouvy  

– bezplatná obsluha sběrných nádob o objemu 240 l pro sběr dále ve smlouvě uvedeného 

odpadu od obyvatel ze strany objednatele, 

- zajištění nakládka, odstraňování, likvidace, dostatečné frekvence odvozu a manipulace 

s odloženým odpadem tak, aby nedocházelo k odkládání odpadu mimo nádobu, a to vše 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisu a ostatními 

obecně závaznými právními předpisy, 

- udržování čistoty v okolí jednoho metru všemi směry kolem nádoby. 

Podpisem smlouvy pověřují starostku obce. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 62 – 2019: bylo přijato. 

 

6. Věcné břemeno na pozemku p.č. 189 k.ú. Velenice u Zákup. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují věcné břemeno na pozemku 

p.č. 189 k.ú. Velenice u Zákup, který je v majetku obce Velenice. Jedná se o zřízení připojení 

MVE (malé vodní elektrárny) k distribuční síti el. energie. Pověřují starostku k zajištění 

smlouvy. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 63 – 2019: bylo přijato. 

 

7. Propachtování (nájemné) pozemků p.č. 90, 92/1, 559/6, 98, část pozemku 143, 842 v k.ú. 

Velenice u Zákup. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují propachtování (nájemné) pozemků p.č. 90, 

92/1, 559/6, 98, část pozemku 143, 842 v k.ú. Velenice u Zákup veřejnou dražbou. Pověřují 

starostku obce o zajištění propachtování (nájemné) pozemků formou veřejné dražby. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 64 - 2019: bylo přijato. 

 

8. RO č. 4/2019. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují návrh rozpočtového opatření 

č. 4/2019, tak jak byl předložen. Změna na straně výdajů ve výši 85 000 Kč. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 65 - 2019: bylo přijato. 

 

9. Různé. 

Projednání opětovné žádosti pana Ptáčka o koupi druhé části pozemku p.č. 559/6 k.ú. 

Velenice u Zákup. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice trvají a potvrzují usnesení č. 25–2019 ze dne 

17.5.2019 a usnesení č. 53–2019 ze dne 28.6.2019 a nesouhlasí s prodejem druhé žádané části 

pozemku p.č. 559/6 k.ú. Velenice u Zýákup žadatelům, manželům Ptáčkovým. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 66 - 2019: bylo přijato. 

 

Starostka informovala přítomné o zamýšlených investičních záměrech obce. Jedná se o 

rekonstrukci prvního patra budovy OÚ. Rekonstrukci cesty ke hřbitovu a instalaci příčných 



 Zápis č. 4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 20. 9.  2019 na obecním úřadě. Obsahuje 4 listy. Stránka 4 

kanálků v hlavním chodníku na hřbitově. 

 

Pan Záruba vznesl dotaz, proč mu obec Velenice vypověděla smlouvu na odvoz bioodpadu a 

smlouvu na zimní údržbu. 

Paní starostka odpověděla, že obec využila výhodnější nabídky na obě výše jmenované služby. 

  

Pan zastupitel Jelínek poukázal na stav zábradlí na dřevěné lávce u jeho domu a na stav zábradlí 

u spodní lávky u domu pana Samka. Starostka obce zajistí rozpočty na opravu těchto lávek. 

  

Krajský zastupitel Jan Dvořák měl příspěvek ohledně velmi brzkého odjezdu ranních školních 

autobusů. Starostka odpověděla, že se příště zúčastní přípravy jízdních řádů a zjistí proč tomu 

tak je. Pak pan krajský zastupitel pochválil zrekonstruované veřejné osvětlení v obci. 

 

 

Zapsala Šárka Zárubová dne 23.9.2019 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                        Josef Vörös                                   Jaroslav Jirků                

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 

 

 


