
OBEC VELENICE 

 
 

ZÁPIS č. 3/2020 

ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 24. září 2020 

 

Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 18:29 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: 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. RO č. 3/2020 (projektové dokumentace k opravě silnice, výstavbě kanalizace v obci, 

úpravě návsi, výstavbě sociálních bytů z budovy bývalého mlýna). 
4. Výzva k podání cenové nabídky – Rekonstrukce památníku padlých z první světové 

války - Velenice. 

5. Výzva k podání cenové nabídky – Rekonstrukce interiéru 1. patra v budově OÚ ve 
Velenicích. 

6. Různé. 
 

1, Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 
Program jednání nebyl doplněn. 
Hlasování:  
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 22 - 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:          Josef Vörös                         Jiří Jelínek 

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

Usnesení č. 23 - 2020: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověřovatele zápisu. 
 

Informování o hospodaření obce k 31.8.2020 – obec hospodařila s kladným výsledkem                  
ve výši  559 590 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN. 
 

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

a) Pravidelná údržba a úklid obce, 
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b) Nátěr železných a dřevěných ploch na budově HZ, 
c) Nátěr zábradlí naproti domu paní Rožboudové, 
d) Vyčištění odvodňovacích kanálů – u domu pana Kadlece a u domu pana Lébla, 
e) Po vzájemné dohodě s panem Rožboudem došlo k výměně velitele jednotky sboru 

dobrovolných hasičů, kterým byl jmenován pan Jaroslav Jirků, 
f) Velenická veselice, 
g) Brigáda na úklid kostela – děkuji panu Soprovi, Zimlovi, Houskovi, Hubínskému, 

Jelínkovi, Hozákovi, Divišovi a paní Nemudry, Divišové, Čihákové, 
h) Dne 3.9.2020 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Velenice za rok 2020 

s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky, 
i) Zpracování nového řádu veřejného pohřebiště, 
j) Oprava zámkové dlažby okolo studny OÚ. 

3. RO č. 3/2020 (projektové dokumentace k opravě silnice, výstavbě kanalizace v obci, 

úpravě návsi, výstavbě sociálních bytů z budovy bývalého mlýna). 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují návrh RO č. 3/2020 

v předloženém znění, a to bez výhrad. Změna na straně příjmů v celkové částce -218 880 Kč, 
změna na straně výdajů v celkové částce 1 039 370 Kč.  
Hlasování: 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 24 - 2020: bylo přijato. 
 

4. Výzva k podání cenové nabídky – Rekonstrukce památníku padlých z první světové 
války - Velenice. 
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje provedení výběrového řízení na 

zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce památníku padlých z první světové války - Velenice“, 
dle pokynů poskytovatele dotace. 
Hlasování: 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 25 - 2020: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání cenové nabídky na zakázku 
malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci 
„Rekonstrukce památníku padlých z první světové války - Velenice“ tak jak byla přečtena, a to 
bez výhrad. Pověřuje starostku obce Šárku Zárubovou odeslat uvedenou výzvu potencionálním 
dodavatelům. 
Hlasování: 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 26 - 2020: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje návrh smlouvy o dílo „Rekonstrukce 
památníku padlých z první světové války - Velenice“ tak jak byla přečtena, a to bez výhrad. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Šárku Zárubovou. 
Hlasování: 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 27 - 2020: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce určuje výběrovou komisi k zakázce malého rozsahu 
„Rekonstrukce památníku padlých z první světové války - Velenice“ ve složení: Šárka 
Zárubová, Ing. Jiří Pechar, Milan Hozák. Jako náhradníci jsou určeni: Jiří Jelínek, Josef Vörös, 
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Pavel Štefan. Výběrová komise bude zasedat ve středu 22. 10. 2020 od 18.00 hodin. Nedílnou 
součástí výstupů z jednání výběrové komise k výběru dodavatele je: 

 prezenční listina členů výběrové komise 

 čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti členů výběrové komise 

 zápis o posouzení a hodnocení nabídek 

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

Usnesení č. 28 - 2020: bylo přijato. 
 

5. Výzva k podání cenové nabídky – Rekonstrukce interiéru 1. patra v budově OÚ ve 
Velenicích. 
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje provedení výběrového řízení na 
zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce interiéru 1. patra v budově OÚ ve Velenicích“, dle 
pokynů poskytovatele dotace. 
Hlasování: 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 29 - 2020: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání cenové nabídky na zakázku 
malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci 
„Rekonstrukce interiéru 1. patra v budově OÚ ve Velenicích“ tak jak byla přečtena, a to bez 
výhrad. Pověřuje starostku obce Šárku Zárubovou odeslat uvedenou výzvu potencionálním 
dodavatelům. 
Hlasování: 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 30 - 2020: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje návrh smlouvy o dílo „Rekonstrukce 

interiéru 1. patra v budově OÚ ve Velenicích“ tak jak byla přečtena, a to bez výhrad. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku obce Šárku Zárubovou. 
Hlasování: 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 31 - 2020: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce určuje výběrovou komisi k zakázce malého rozsahu 
„Rekonstrukce interiéru 1. patra v budově OÚ ve Velenicích“ ve složení: Šárka Zárubová, Ing. 
Jiří Pechar, Milan Hozák. Jako náhradníci jsou určeni: Jiří Jelínek, Josef Vörös, Pavel Štefan. 
Výběrová komise bude zasedat ve středu 22. 10. 2020 od 18.15 hodin. Nedílnou součástí 
výstupů z jednání výběrové komise k výběru dodavatele je: 

 prezenční listina členů výběrové komise 

 čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti členů výběrové komise 

 zápis o posouzení a hodnocení nabídek 

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

Usnesení č. 32 - 2020: bylo přijato. 
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Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují provést poptávkové řízení 
na rekonstrukci elektroinstalace v 1. patře budovy OÚ ve Velenicích. Provedením 
poptávkového řízení pověřují starostku obce Velenice. 
Hlasování: 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 33 - 2020: bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice schvaluje návrh smlouvy o dílo „Rekonstrukce 
elektroinstalace v 1. patře  budovy OÚ ve Velenicích“ tak jak byla přečtena, a to bez výhrad. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Šárku Zárubovou. 
Hlasování: 
Pro:  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 34 - 2020: bylo přijato. 
 

6. Různé. 
 

POZOR ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN 

Od 1. 10. 2020 dochází ke změně úředních hodin na čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin. Tato 
změna se týká i knihovny – knihovna bude otevřena každý čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin. 
 

Starostka informovala přítomné o velkém množství dřeva v obecních lesích, které je určeno pro 
samovýrobu nebo vytěžení, jedná se o kůrovcové souše, které jsou aktuálně za cenu 100Kč/m3 

- samovýroba. V případě nezájmu občanů obce Velenice bude muset obec nechat tyto souše 
vytěžit.  
 

Zapsala Šárka Zárubová dne 25.9.2020. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                             Josef Vörös                                 Jiří Jelínek                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 

 

 


