OBEC VELENICE

ZÁPIS č. 2/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice ze dne 12.dubna 2021
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:00 hod., ukončeno bylo v 17:23 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
Neomluveni zastupitelé: 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 programu rozvoje obce – aktualizace.
4) Projednání Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 7. výzva přes LAG
Podralsko z.s.
5) Záměr obce Velenice propachtovat pozemek p.č. 587 ostatní plocha – ostatní komunikace.
6) Různé.
1, Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání.
Program jednání nebyl doplněn.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11 - 2021: Zastupitelé obce Velenice schvalují program jednání, v navrženém
znění.
V tomto okamžiku se dostavil zastupitel Josef Vörös.
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:
Jiří Jelínek
Milan Hozák
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12 - 2021: Zastupitelé obce Velenice schvalují ověřovatele zápisu.
Informování o hospodaření obce k 31.3.2021 – obec hospodařila se záporným výsledkem
ve výši -121 724 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN.
Informace – co se událo v obci od minulého zasedání.
Proběhla/o:
a) Umytí kontejnerů na separovaný odpad,

Jarní úklid obce,
Osázení květináčů jarními kvítky,
Rozvoz hlíny na veřejných plochách za budovou OÚ,
Boj s plísní v chodbě OÚ,
Rekonstrukce místnosti (kuchyňky) vedle kanceláře OÚ – stěny, podlaha, elektrika,
Podání žádosti o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
k umístění uchazečů o zaměstnání, jedna pracovní pozice byla obsazena od 1.4.2021 a
o druhou je požádáno s účinností od 1.5.2021,
h) Podání žádosti o dotaci a úvěr na smíšený dům – sociální a dostupné byty na Státní fond
podpory investic,
i) Vydání 1. čísla Velenického zpravodaje,
j) Zahájení zalesňování obecních lesů.

b)
c)
d)
e)
f)
g)

3. Projednání programu rozvoje obce – aktualizace.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují program rozvoje obce Velenice na období
2021 – 2026, v předloženém znění, a to bez výhrad.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13 - 2021: bylo přijato.
V tomto okamžiku se dostavil zastupitel Pavel Štefan.
4. Projednání Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 7. výzva přes LAG
Podralsko z.s.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují Podání žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova 7. výzva přes LAG Podralsko z.s. Jedná se o vybavení kulturního sálu a
základního vybavení kuchyně pro kulturní sál.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14 - 2021: bylo přijato.
5. Záměr obce Velenice propachtovat pozemek p.č. 587 ostatní plocha – ostatní
komunikace.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují záměr č. 1 obce Velenice propachtovat část
pozemku p.č.587 – ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 1600 m2 v k.ú. Velenice
u Zákup.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 15 - 2021: bylo přijato.
8. Různé.
Starostka informovala přítomné o spadlém masivu cca 1m3 nad domem pana Krejbicha.
Požádala zastupitele, aby navrhli způsob řešení vzniklé situace.
Starostka informovala přítomné o nevhodných tvrzeních zastupitele pana Vöröse, týkajících se
výběru dodavatele na veřejnou, stavební zakázku „Rekonstrukce interiéru 1. patra v budově OÚ
ve Velenicích“.
V době, kdy již bylo rozesláno poptávkové řízení na výše uvedenou zakázku potenciálním
dodavatelům, obrátil se na vedení obce zastupitel pan Vörös s žádostí, aby byl osloven jako
možný dodavatel této stavební zakázky.
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Starostka informovala přítomné zastupitele, že nepovažovala zastupitele pana Vöröse za
možného dodavatele stavebních prací a to z důvodu:
1) vždy vykonával pro obec výhradně truhlářské práce (při zakázkách na truhlářské práce
byl vždy osloven a následně je i realizoval),
2) nevěděla, že má na tyto činnosti živnostenské oprávnění, když k rozšíření jeho
živnostenského oprávnění o „Přípravné a dokončovací práce, specializované stavební
činnosti“ došlo týden před vyslovením jeho zájmu o tuto stavební zakázku.
Pan Vörös tvrdí, že mu starostka sdělila, že se jí jeho nabídka nehodí. Toto tvrzení zastupitele
pana Vöröse se nezakládá na pravdě. Starostka dále uvedla, že kdyby po oslovení třech
potenciálních dodavatelů oslovila později i zastupitele pana Vöröse, tak by se dopustila
možného trestného činu.
Pan XY se dotazoval, kdy budou zrealizovány odprodeje neoprávněně užívaných částí
pozemků. Starostka odpověděla, že jsou tyto odprodeje v rozpracovaném stadiu a není možné
v současné době přesně stanovit, kdy dojde k jejich realizaci. S ohledem na skutečnost, že pan
Kadlec předmětný pozemek užívá bez právního titulu 20 – 40 let a celé tyto roky mu to
nevadilo, je nyní nutné být trpělivý.
Zastupitel Vörös se dotazoval, kdy se bude opravovat stružka naproti domu pana Tureckého.
Starostka odpověděla, že to není nyní v plánu.
Zapsala Šárka Zárubová dne 12.4.2021.
Ověřovatelé zápisu:

Jiří Jelínek

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar

Milan Hozák

Starostka: Šárka Zárubová
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