
OBEC VELENICE 

 
 

ZÁPIS č. 1/2020 
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 27. května 2020 

 
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod., ukončeno bylo v 18:25  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, Štefan 

Pavel, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 

Omluveni zastupitelé:. 

Neomluveni zastupitelé: Dvořák Milan, Rožboud Karel. 

 

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. Projednání závěrečného účtu obce Velenice za rok 2019 spolu se zprávou o výsledku 

hospodaření obce Velenice. 

4. Projednání účetní závěrky obce Velenice za rok 2019. 

5. RO č. 1/2020. 

6. Projednání žádosti o finanční příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 

7. Projednání žádosti o finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z.s. 

8. Projednání sazebníku úhrad pro poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím. 

9. Projednání pravidel propachtování (pronájmu) pozemků p.č. 90, 92/1, 559/6, 98, část 

pozemku 143, 842 v k.ú. Velenice u Zákup. 

10. Projednání návrhu realizace tůní. 

11. Projednání smlouvy o dílo č. SE2000008 na poskytování servisních služeb na VIS a 

LVS Varovný informační systém. 

12. Projednání územní působnosti LAG Podralsko z.s. 

13. Různé. 

 

 

 

1, Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 

Program byl doplněn zastupitelem Milanem Hozákem o: 

- Projednání ceníku pro prodej dřeva z obecních lesů obce Velenice. 

Hlasování:  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 1 - 2020: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje program jednání, tak jak byl 

navržen s doplněním zastupitele Milana Hozáka. 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání: 
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Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Šárka Zárubová. 

Ověřovateli zápisu byli navrženi:          Jaroslav Jirků                    Milan Hozák 

Hlasování:  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 2 - 2020: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Informování o hospodaření obce k 30.4.2020 – obec hospodařila s kladným výsledkem                  

ve výši 535 994 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN. 

 

Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 

Proběhla/o: 

a) Pravidelná údržba a úklid obce, 

b) Zrestaurování loutky „mnich“, 

c) Úklid kaple Boží hrob, 

d) Přezkoumání hospodaření obce Velenice za rok 2019 (audit), 

e) Vybílení zastávky, 

f) Úprava odtokového kanálu u budovy hasičské zbrojnice, 

g) Nátěr laviček, květináčů, lávky, 

h) Úklid na místním hřbitově – vyřezání všech náletů a suchých dřevin, 

i) Nabílení kaple – uvnitř i zvenku naproti penzionu Hubert, 

j) Zpracování dřeva k topení do kanceláře OÚ, 

k) Postupné zaměřování pozemků k prodeji a jejich následný prodej, 

l) Získání dotace na válečný hrob. 

 

Starostka obce poděkovala všem, kteří se podíleli a podílí na zvládnutí situace v době vyhlášení 

nouzového stavu v boji proti pandemii koronaviru: 

 

Paní Kateřině Wohlrábové – šička roušek 

Slečně Aleně Šauerové – šička roušek 

Paní Anně Vörösové – šička roušek 

Paní Zdeňce Jirků – šička roušek 

Paní Lence Turecké – výrobce roušek 

Paní Martině Brůžkové  - výrobce roušek 

 

Paní Ewě Nemoudry – dodání materiálu na roušky 

Rodině Růžičků – dodání materiálu na roušky 

Pánovi Josefovi Vörösovi – dodání roušek 

Paní Janě Novotné – nabídka zdravotnické pomoci 

 

K dnešnímu dni výdaje obce spojené s nákupem ochranných pomůcek za účelem ochrany 

zdraví v rámci nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky v souvislosti 

s prokázáním koronaviru na území České republiky činí 72 143 Kč. 

 

S ohledem na situaci ohledně koronaviru v České republice starostka obce oznámila 

přítomným, že do konce srpna ruší všechny naplánované společenské akce. Momentálně je 

naplánovaná Velenická veselice, která by se měla uskutečnit 5.9.2020. 

3. Projednání závěrečného účtu obce Velenice za rok 2019 spolu se zprávou o výsledku 

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

vyvěšen na úřední desce v době od 5.5.2020 do 27.5.2020. 

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

spolu se zprávou o výsledku hospodaření obce Velenice za rok 2019 s vyjádřením, že souhlasí 

s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 3 - 2020: bylo přijato. 

 

4. Projednání účetní závěrky obce Velenice za rok 2019. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obec Velenice schvaluje účetní závěrku za rok 2019. Protokol 

o schválení účetní závěrky je přílohou usnesení. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4 - 2020: bylo přijato. 

 

5. RO č. 1/2020. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce po projednání schvalují rozpočtové opatření č. 1/2020, a to 

bez výhrad. Rozpočtová změna na straně příjmů ve výši 328 387 Kč, rozpočtová změna na 

straně výdajů 107 000 Kč.  

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 5 - 2020: bylo přijato. 

 

6. Projednání žádosti o finanční příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání 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 850 Kč. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 6 - 2020: bylo přijato. 

 

7. Projednání žádosti o finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z.s. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání neschvalují finanční příspěvek pro 

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

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 7 - 2020: bylo přijato. 

 

8. Projednání sazebníku úhrad pro poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují návrh sazebníku úhrad za 

poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů v předloženém znění, a to bez výhrad. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 8 - 2020: bylo přijato. 

 

9. Projednání pravidel propachtování (pronájmu) pozemků p.č. 90, 92/1, 559/6, 98, část 

pozemku 143, 842 v k.ú. Velenice u Zákup. 
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Starostka obce předložila zastupitelstvu obce Velenice k projednání Pravidla, kterými se bude 

řídit pacht (pronájem)  6-ti  pozemků ve Velenicích. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují záměr obce Velenice č. 

1/2020 propachtovat (pronajmout) pozemky p.č. 90, 92/1, 559/6, 98, část pozemku 143 a 

pozemek p.č. 842 v k.ú. Velenice u Zákup, a to v předloženém znění. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení č. 9/1 - 2020 bylo přijato. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují pravidla pachtu (nájmu) 6-

ti pozemků p.č. 90, 92/1, 559/6, 98, část pozemku 143 a pozemku p.č.  842 v k.ú. Velenice u 

Zákup, a to v předloženém znění bez výhrad. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 9/2 - 2020 bylo přijato. 

 

10. Projednání návrhu realizace tůní. 
Návrh usnesení: zastupitelé obce Velenice po projednání neschvalují realizaci tůní 

v předloženém návrhu. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 10 - 2020: bylo přijato. 

11. Projednání smlouvy o dílo č. SE2000008 na poskytování servisních služeb na VIS a 

LVS Varovný informační systém. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce po přečtení a projednání schvalují smlouvu o dílo č. 

SE2000008 na poskytování servisních služeb na VIS a LVS Varovný informační systém. 

Podpisem smlouvy pověřují předsedu DSO „Mikroregion Podralsko“ Jiříhio Hauzera. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 11 - 2020: bylo přijato. 

 

12. Projednání územní působnosti LAG Podralsko z.s. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce po projednání schvalují zařazení území obce Velenice do 

území působnosti LAG Podralsklo z.s. na programové období 2021 – 2027. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 12 - 2020: bylo přijato. 

 

14. Různé. 

 

Projednání ceníku pro prodej dřeva z obecních lesů obce Velenice. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice po projednání schvaluje ceník pro prodej dřeva 

z obecních lesů – samovýroba. Ceník zůstává nezměněn a je doplněn o kůrovcové souše za 100 

Kč/m3.  

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 13 - 2020: bylo přijato. 
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Proběhla diskuze občanů s vedením obce. Pan XY upozornil na větve stromů ohrožujících 

silniční dopravu směr Zákupy. Paní XY opět upozornila na neutěšený stav konzumace alkoholu 

na místní autobusové zastávce.  

 

Zapsala Šárka Zárubová dne 28.5.2020. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                         Jaroslav Jirků                                        Milan Hozák          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 

 

 


