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Důvodová zpráva k žádosti uvolněné funkci 

Vážení zastupitelé, jak všichni víte, vykonávám svoji funkci starostky v naší obci již od roku 

2014 a to ve funkci neuvolněné. Chtěla bych zastupitelstvo obce na zastupitelstvu požádat o to, 

abych od 1.1.2020 byla ve funkci uvolněné starostky. Vede mě k tomu několik důvodů.  

Prvním důvodem je fakt, že mě tato funkce natolik zaměstnává, že prací pro obec trávím tolik 

času jako bych byla uvolněná. Jsme sice malá obec, ale požadavky na nás kladené jsou stejné 

jako na obce větší, kde jsou na jednotlivé činnosti zaměstnaní úředníci, kteří mají s danou 

problematikou v jakékoli oblasti již praxi, kdežto pro mne je všechno nové, a strávím se 

splněním požadavků více času. 

Druhým důvodem je skutečnost, že i nadále budu usilovat o získání dotací pro naši obec stejně 

jako v minulých letech, s tím jsou spojené časté návštěvy Libereckého kraje, Mikroregionu 

Podralsko, Novoborska, LAGu Podralsko, spolku EKOD a podobně, které jsou taktéž časově 

náročné a jichž se účastním na úkor svého volného času mimo úřední hodiny a dny. 

Posledním důvodem je důvod osobní, který není spojený pouze s rozvodovým řízením, kterým 

procházím, ale také s tím, že jsem ukončila své podnikání jako účetní, a tedy mou jedinou 

pracovní náplní je právě funkce starostky obce Velenice.  

Ke zdůvodnění své žádosti jsem vypsala provedené práce za celé období, kdy působím ve 

funkci starostky včetně získaných dotací: 

 

Převzetí úřadu dne 6.6.2014 s peněžním zůstatkem 8 803 948,30 K č  

K dnešnímu dni 4.12.2019 je na účtu obce Velenice 10 040 600,83 Kč 

 

Co se povedlo od převzetí funkce 

1. opraven odtokový kanál + zeď u odtokového kanálu u domu pana Hospodářského 

2. zrestaurování loutek z půdy 

3. oprava kaple naproti penzionu Hubert 

4.  instalace bezdrátových rozhlasů 

5. oprava šachet u odvodnění za budovou OÚ 

6. oprava věnce na komínu budovy OÚ, oplechování věžiček na budově OÚ 

7. zakonzervování smírčího kříže na zahradě pana Šťastného 

8. opraven odtokový kanál u domu pana Lébla, včetně výstavby opěrné zdi 

9. odvodnění budovy OÚ a hasičské zbrojnice 

10. rekonstrukce místní komunikace u hájenky 

11. oprava hromosvodů na budově OÚ a HZ 

12. rekonstrukce historického mostu u domu pana Kadlece 

13. výměna oken v budově OÚ 

14. zatrubnění a zasypání odvodňovacího kanálu mezi budovami OÚ a HZ 

15. instalace nových zářivek společenský sál v budově OÚ 

16. instalace nových laviček, odpadkových košů a květináčů v obci 

17. instalace rozcestníků 

18. úprava návsi (pokácení tůjí, výsadba třešně a instalace dřevěných kůlů) 
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19. úklid budovy bývalého mlýna 

20.instalace nové informační tabule na plakáty 

21. instalace dopravního zrcadla u domu pana Štefana 

22. zalesnění velenického lesa – 800 kusů dubů 

23. vybudování kanálu ze žlabových dlaždic před domem pí Naakové 

24. úklid obecního pozemku před budovou bývalého mlýna (odstranění náletových dřevin, 

navážka zeminy, úprava terénu) 

25. instalace mříže do kaple sv. Josefa – naproti truhlárně 

26. zpracování strategický rozvojový dokument obce 

27. zpracování individuálních povodňových plánů ohrožených objektů v obci 

28. renovace kamen v kanceláři OÚ a budově HZ 

29. instalace vývěsky v chodbě OÚ 

30.výměna oken v budově HZ 

31. výroba a instalace nové úřední desky 

32. oprava střechy na Božím hrobě 

33. rekonstrukce elektroinstalace v budově HZ 

34. rekonstrukce fasády budovy OÚ 

35. rekonstrukce veřejného osvětlení v obci 

36. oprava okapů na budově OÚ 

37. oprava dopravního značení v obci 

38. vybudování knihovny v budově OÚ 

39. kompletně zrekonstruovány interiéry klubovny v hasičské zbrojnice včetně nákupu 

nového nábytku 

40. vybudování odvodňovacího kanálu u domu pana Jelínka 

41. instalace nádob na vodu na hřbitově 

42. oprava hřbitovní zdi 

43. rekonstrukce chodníků na hřbitově 

44. rekonstrukce místní komunikace nad domem pana Pechara 

45. kompostéry k jednotlivým nemovitostem 

46. rekonstrukce kanceláře OÚ 

47. zrestaurování plakátů z půdy 

48. instalace kamerového systému 

49. zrestaurování sochy Zbičovaného Krista a Svatého Prokopa 

50. rekonstrukce záchodů v prvním patře budovy OÚ 

51. nákup – zahradní traktůrek, sekačka, sběrač listí, 5 ks pivních setů, výčepní zařízení, 2 ks 

party stanů 

 

POŘÁDANÉ KULTURNÍ AKCE – hasičský ples, masopustní průvod, dětský maškarní bál, 

pálení čarodějnic, kácení máje, pohádkové Velenice, velenická veselice, velenické čertoviny 

 

Pro občany Velenice funguje místní knihovna a volný internet 

 

Získané dotace  

 2014        143 501 Kč 

- nákup ochranných pomůcek pro hasiče 36 000 Kč 

- dotace z úřadu práce 107 501 Kč 
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2015         324 469 Kč 

- dotace z úřadu práce 324 469 Kč 

 

2016        4 634 493 Kč 

- výměna oken OÚ 400 000 Kč 

- rekonstrukce MK u hájenky 284 837 Kč 

- rekonstrukce historického mostu 1 629 937 Kč 

- dotace z úřadu práce 2 319 719 Kč 

 

2017        2 543 853 Kč    

- rekonstrukce MK 3c nad domem pana Pechara 477 444 Kč 

- obnova soch sv. Prokopa 130 000 Kč 

- vybavení hasičů 71 940 Kč 

- rekonstrukce elektroinstalace HZ 197 785 Kč 

- zrestaurování sochy sv. Prokopa 143 025 Kč 

- oprava fasády OÚ 400 000 Kč 

- rekonstrukce veřejného osvětlení 432 506 Kč 

- příspěvek na lesy 15 656 Kč 

- dotace z úřadu práce 675 497 Kč 

 

2018          946 640 Kč 

- rekonstrukce chodníků na hřbitově 386 089 Kč 

- příspěvek na lesy 8 696 Kč 

- dotace z úřadu práce 91 922 Kč 

- kompostéry 459 933 Kč 

 

Získané dotační prostředky celkem 8 592 956 Kč 

 


