
OBEC VELENICE 

 
 

ZÁPIS č. 2/2020 

ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 27. července 2020 

 

Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod., ukončeno bylo v 18:15 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, Zárubová 
Šárka. 
Omluveni zastupitelé: Dvořák Milan, Štefan Pavel 
Neomluveni zastupitelé: Rožboud Karel, Vörös Josef. 
 

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 dodatku č. 13 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci 

Velenice číslo 222/400181/19/07. 
4. Projednání žádosti o odkup pozemku. 

5. Projednání zadání vypracování studie k zákazu průjezdu kamiónů v obci. 

6. RO č. 2/2020. 
7. Projednání pachtovních (nájemních) smluv na pozemky p.č. 90, 92/1 a část pozemku 

p.č. 143 v k.ú. Velenice u Zákup. 
8. Projednání darovací smlouvy pro obec Velenice na část pozemku p.č. 14 k.ú. Velenice 

u Zákup. 
9. Různé. 

 

1, Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 
Program jednání nebyl doplněn. 
Hlasování:  
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 14 - 2020: Zastupitelstvo obce Velenice 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:          Zdeňka Jirků                  Vojtěch Štursa 

Hlasování:  
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 15 - 2020: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověřovatele zápisu. 
 

Informování o hospodaření obce k 31.5.2020 – obec hospodařila s kladným výsledkem                  
ve výši 220 827 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN. 
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Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 
Proběhla/o: 

a) Pravidelná údržba a úklid obce, 
b) Nátěr vývěsek, mostku a studny v obci, 
c) Výmalba kaple sv. Josefa, 
d) Vyasfaltování plochy před budovou HZ a část cesty za budovou OÚ, 
e) Podání žádosti k umístění značky slepá ulice, 
f) Instalace boileru a umyvadla do místnosti vedle kanceláře OÚ, 
g) Distribuce popelnic na plasty, 
h) Podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně 

prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání, 
i) Získání dotace na „Rekonstrukci interiéru 1. patra v budově OÚ ve Velenicích ve výši 

400 000 Kč, 
j) Výběrové řízení na propachtování (pronájem) 6-ti pozemků v k.ú. Velenice u Zákup. 

 

3. Projednání dodatku č. 13 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci 
Velenice číslo 222/400181/19/07. 
Vzhledem k distribuci popelnic na plast k jednotlivým nemovitostem, je třeba uzavřít dodatek 
č. 13 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na vývoz těchto popelnic. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice projednali a schválili dodatek č. 13 ke smlouvě o 
sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Velenice číslo 222/400181/19/07. 
Hlasování: 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 16 - 2020: bylo přijato. 
 

4. Projednání žádosti o odkup pozemku. 
Obec Velenice obdržela dne 14.7.2020 žádost o odkup parcely č. 362 k.ú. Velenice u Zákup. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obec Velenice schvaluje záměr obce prodat pozemek p.č. 362 
k.ú. Velenice u Zákup. 
Hlasování: 
Pro: 1 Proti: 4 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 17 - 2020: nebylo přijato. 
 

5. Projednání zadání vypracování studie k zákazu průjezdu kamiónů v obci. 
Na základě žádosti zastupitelů o zajištění zákazu průjezdu kamiónů obcí je nutné dle pokynů 
PČR zadat vypracování studie k tomuto zákazu, která by dle předběžné poptávky stála cca 
15 000 Kč. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce po projednání schvalují zadání vypracování studie k zákazu 
průjezdu kamiónů obcí Velenice. 
Hlasování: 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 18 - 2020: bylo přijato. 
 

6. RO č. 2/2020. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují rozpočtové opatření č. 
2/2020, a to bez výhrad. Změna na straně příjmů 7 200 Kč, změna na straně výdajů 194 365 

Kč. 
Hlasování: 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 19 - 2020: bylo přijato 
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7. Projednání pachtovních (nájemních) smluv na pozemky p.č. 90, 92/1 a část pozemku 
p.č. 143 v k.ú. Velenice u Zákup. 
Dne 15.7.2020 proběhlo výběrové řízení na propachtování (pronájem) 6 pozemků v k.ú. 
Velenice u Zákup. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují smlouvu o nájmu části 
pozemku p.č. 143 k.ú. Velenice u Zákup cca 240 m2 – označeného jako ostatní plocha za cenu 
480 Kč/rok s paní XY. 

Hlasování: 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 20/a - 2020: bylo přijato. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují smlouvu o pachtu pozemku 

p.č. 90 k.ú. Velenice u Zákup 45 m2 – označeného jako zastavěná plocha a nádvoří  za cenu 90 
Kč/ pachtovní rok (tj. od 1.10. do 30.9. daného roku) s paní XY. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 20/b - 2020: bylo přijato. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují smlouvu o pachtu pozemku 

p.č. 92/1 k.ú. Velenice u Zákup 2 989 m2 – označeného jako zahrada  za cenu 5 978 Kč/ 
pachtovní rok (tj. od 1.10. do 30.9. daného roku) s panem XY. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 20/c - 2020: bylo přijato. 

8. Projednání darovací smlouvy pro obec Velenice na část pozemku p.č. 14 k.ú. Velenice 

u Zákup. 
Obec Velenice obdržela nabídku na darování části pozemku p.č. 14 v k.ú. Velenice u Zákup za 
účelem rozšíření příjezdové komunikace na pozemku p.č. 7/1 v k.ú. Velenice u Zákup, ve 
vlastnictví obce Velence a za účelem zařazení této komunikace mezi místní komunikace se 
zachováním stávajícího sjezdu na pozemku p.č. 13 v k.ú. Velenice u Zákup a dále k možnosti 
údržby koryta Velenického potoka a budoucí lávky. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují nabídku od paní XY na 

darování části pozemku p.č. 14 v k.ú. Velenice u Zákup cca 2-3 m2 za účelem rozšíření 
příjezdové komunikace na pozemku p.č. 7/1 v k.ú. Velenice u Zákup, ve vlastnictví obce 
Velence a za účelem zařazení této komunikace mezi místní komunikace se zachováním 

stávajícího sjezdu na pozemku p.č. 13 v k.ú. Velenice u Zákup a dále k možnosti údržby koryta 
Velenického potoka a budoucí lávky. Obec Velenice uhradí náklady spojené s návrhem na 
vklad do katastru nemovitostí. Obec Velenice zajistí vypracování geometrického plánu na své 
náklady. 
Hlasování: 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 21 - 2020: bylo přijato. 
 

9. Různé. 
Zapsala Šárka Zárubová dne 23.7.2020 

Ověřovatelé zápisu:                    Zdeňka Jirků                                          Vojtěch Štursa                       

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 


