
OBEC VELENICE 

 
 

ZÁPIS č. 6/2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 18. prosince 2019 

 

Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod., ukončeno bylo v 18:10  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: Rožboud Karel, 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) Proplacení faktury. 
4) Hlasování o uvolněné funkci starostky obce od 1.1.2020. 
5) Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého jedlého oleje. 
6) Projednání dodatku č. 12 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci 

Velenice. 
7) Projednání plánu inventur obce Velenice rok 2019, volba členů inventarizační a likvidační 

komise. 
8) Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením rok 2019. 
9) Projednání rozpočtu obce rok 2020. 
10) Projednání rozpočtového výhledu na roky 2021 – 2022. 
11) RO č. 6/2019. 
12) Různé. 
 

1, Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 
Program jednání doplněn Šárkou Zárubovou: 

 Projednání dotace na rekonstrukci válečného hrobu na hřbitově. 
 

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

Usnesení č. 97 - 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 Jiří Jelínek a zastupitel Josef Vörös. 
Hlasování:  
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 98 - 2019: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověřovatele zápisu. 
 

Informování o hospodaření obce k 30.11.2019 – obec hospodařila s kladným výsledkem                  
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ve výši 1 300 105 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN. 
 

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

a) Pravidelná údržba a úklid obce, 
b) Rozsvícení betlému – děkuji panu Josefovi Vörösovi a paní Petře Pilné, 
c) Velenické čertoviny – děkuji paní Lence Turecké a Petrovi Horáčkovi, rodině Soprů a 

Tereze Zárubové, 
d) Doplnění beden se zimním posypem, 
e) Instalace informačních cedulí – „obec střežena kamerovým systémem“, 
f) Ořezání větví okolo cest, 
g) Prořezání dřevin na hřbitově, 
h) Jednání kontrolního výboru dne 20.11.2019 – přečten zápis z jednání KV. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního 
výboru. 
Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 99 - 2019: bylo přijato. 
 

3. Proplacení faktury. 
Starostka obce informovala přítomné o jednání s panem XY ohledně neproplacené faktury. 
Dne 3.9.2019 jsem SMS zprávou („Ahoj XY, prosím o odvoz bioodpadu. Děkuji XY“) 

objednala odvoz kontejneru na bioodpad. 

 

Ještě téhož dne pan XY svým traktorem naložil bioodpad do kontejneru XY, který odvezl XY 

do firmy SAP. 

 

Pan XY přinesl fakturu na odvoz bioodpadu a pronájem kontejneru a nakládku a vykládku 
v délce 2.5 hodiny. Já jsem mu odmítla fakturu převzít se slovy, že nenakládal (naložil XY) 

nemůže fakturovat. On odpověděl, že se na to může vykašlat. 
 

Mou reakcí na jeho slova byla poptávka kontejneru u společnosti SAP, která je pro naši obec 
ekonomicky výhodnější. 
 

Dne 13.9.2019 jsem e-mailovou poštou vypověděla služby na odvoz bioodpadu panu XY. 

 

Dne 19.9.2019 pan XY vyklopil nasbíraný bioodpad na louku a kontejner odvezl. Shozený 
bioodpad do kontejnerů od firmy SAP naložil pan XY. 

 

Pan Jiří Záruba opakovaně trval na proplacení své faktury včetně nakládky a vykládky, která 
nebyla provedena. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice neschvaluje proplacení faktury č. FV1900238 ze 
dne 23.10.2019 na částku 3 375,90Kč včetně DPH. 
Hlasování: 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Usnesení č. 100 - 2019: nebylo přijato. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje proplacení služeb od pana XY, a to 
nájemné kontejner 8/2019 za částku 605,00Kč včetně DPH a odvoz bioodpadu ze dne 3.9.2019 
v částce 1 198,48Kč včetně DPH celkem 1 803,48Kč včetně DPH. 
Hlasování: 



 Zápis č. 6/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 18.12.2019 na obecním úřadě. Obsahuje 4 listy. Stránka 3 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 101 - 2019: nebylo přijato. 
 

V tomto okamžiku se dostavil zastupitel Milan Dvořák. 
 

4. Hlasování o uvolněné funkci starostky obce od 1.1.2020. 
Starostka obce požádala zastupitele o uvolnění své funkce starostky. Důvodová zpráva je 
přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obec Velenice schvaluje uvolněnou funkci starostky obce, a to 
do 1.1.2020. 

Hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Usnesení č. 102 – 2019: bylo přijato. 
 

5. Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého jedlého oleje. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání a přečtení schvalují dodatek č.1 ke 
smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje. Dodatek se týká zpoplatnění služeb, a 
to 500,-Kč bez DPH za rok, za každou umístěnou nádobu. 
Hlasování: 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 103 – 2019: bylo přijato. 
 

6. Projednání dodatku č. 12 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci 
Velenice. 
Jedná se o navýšení plateb za svoz komunálního a separovaného odpadu. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují dodatek č. 12 ke smlouvě o 
sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Velenice číslo 222/400181/19/07 

Hlasování: 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 104 – 2019: bylo přijato. 
 

7. Projednání plánu inventur obce Velenice rok 2019, volba členů inventarizační a 
likvidační komise. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují plán inventur na rok 2019 tak, jak byl 
navržen, a to bez výhrad. Členy inventarizační a likvidační komise schvalují zastupitele Milana 
Dvořáka, paní Zdeňku Jirků a paní Lenku Tureckou. 
Hlasování: 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 105 - 2019: bylo přijato. 
 

8. Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením rok 2019. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice pověřují starostku obce Šárku Zárubovou 
k provedení rozpočtových opatření za měsíc prosinec 2019. Změny v rozpočtu mohou být 
provedeny u příjmů neomezeně a u výdajů maximálně do výše 50 000Kč mezi jednotlivými §. 
Hlasování: 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 106 - 2019: bylo přijato. 
 

9. Projednání rozpočtu obce rok 2020. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují schodkový rozpočet obce 
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s celkovými příjmy 3 300 000Kč a celkovými výdaji 3 894 691Kč, schodek 594 692Kč. 
Rozpočet obce byl řádně vyvěšen na úřední desce od 19.11.2019 do 18.12.2019. Oproti 
vyvěšenému rozpočtu se upravuje § 6112, kde se navyšuje částka týkající se uvolněné funkce 
starostky obce. 
Hlasování: 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 107 - 2019: bylo přijato. 
 

10. Projednání rozpočtového výhledu na roky 2021 – 2022. 
Návrh usnesení: zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují rozpočtový výhled obce 
Velenice na roky 2021 a 2022 tak, jak byl navržen, a to bez výhrad. 
Rok 2021 celkové příjmy 3 410 000Kč, celkové výdaje 3 200 000Kč. 
Rok 2022 celkové příjmy 3 560 000Kč, celkové výdaje 3 300 000Kč. 
Hlasování: 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 108 - 2019: bylo přijato. 
 

11. RO č. 6/2019. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce po projednání schvalují rozpočtové opatření č. 6/2019, a to 
bez výhrad. Jedná se pouze o výdaje – přesun mezi § ve výši 13 000Kč. 
Hlasování: 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 109 - 2019: bylo přijato. 
 

12. Různé. 
Projednání dotace na rekonstrukci válečného hrobu na hřbitově. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce po projednání schvalují  

a) Podání žádosti o dotaci ve výši 80% z celkových uznatelných nákladů z programu 
107290 – Zachování a obnova historických hodnot I na akci „Oprava válečného hrobu 
obětem 1. světové války – Velenice“ 

b) Investiční záměr k realizaci akce „Oprava válečného hrobu obětem 1. světové války – 
Velenice“ 

Hlasování: 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 110 - 2019: bylo přijato. 
 

 

Zapsala Šárka Zárubová dne 23.12.2019. 

 

Ověřovatelé zápisu:                      Jiří Jelínek                                          Josef Vörös                  

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 

 


