
OBEC VELENICE 

 
 

ZÁPIS č. 4/2021 
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice ze dne 8.července 2021 

 
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:00 hod., ukončeno bylo v 17:34 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) Pozemkové úpravy – projednání plánu společných zařízení – aktualizace. 

4) Prodej části pozemku p.č. 105 v k.ú. Velenice u Zákup. 

5) Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 317 v k.ú. Velenice u Zákup. 

6) Projednání smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru. 

7) Různé. 

 

1, Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 

Program jednání byl doplněn na návrh Šárky Zárubové: 

- Projednání finančního daru postižené Moravě. 

- Projednání koupě nafukovací skluzavky. 

- Projednání koupě 20ks stolů a 80ks židlí do společenského sálu. 

- RO č. 2/2021, k výše uvedeným bodům. 

Hlasování:  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 34 - 2021: Zastupitelé obce Velenice schvalují program jednání, v navrženém 

znění. 

 

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                    Miluše Soprová 

Hlasování:   

Pro:  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 35 - 2021: Zastupitelé obce Velenice schvalují ověřovatele zápisu. 

 

Informování o hospodaření obce k 30.6.2021 – obec hospodařila se záporným výsledkem                  

ve výši  - 366 793 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN. 
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Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 

Proběhla/o: 

a) Vydání 3. čísla Velenického zpravodaje, 

b) Pohádkové Velenice, 

c) Průběžná údržba obce – sekání trávy, 

d) Montáž žaluzií v budově OÚ, 

e) Oprava skleněných výplní ve dveřích budovy OÚ. 

 

V tomto okamžiku se dostavil zastupitel Josef Vörös. 

 

3. Pozemkové úpravy – projednání plánu společných zařízení – aktualizace. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují v rámci komplexní 

pozemkové úpravy aktualizovaný plán společných zařízení z června 2021, tak jak byl 

předložen, a to bez výhrad. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 36 - 2021: bylo přijato. 

 

4.  Prodej části pozemku p.č. 105 v k.ú. Velenice u Zákup. 

Záměr obce Velenice schválený dne 3.6.2021 prodat část pozemku p.č. 105 v k.ú.. Velenice 

u Zákup byl řádně vyvěšen na úřední desce od 4.6.2021 do 2.7.2021. Zájem o tuto část 

pozemku projevili manželé Podpěrovi. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují prodej části pozemku p.č.105 v k.ú. 

Velenice u Zákup cca 172 m2 žadatelům Danovi a Gabriele Podpěrovým, bytem Nerudova 

219/32, Malá Strana, 118 00 Praha 1, za cenu 20 Kč/m2. Žadatel uhradí náklady spojené 

s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Žadatel zajistí vypracování geometrického plánu 

na své náklady. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Usnesení č. 37 - 2021: bylo přijato. 

 

5. Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 317 v k.ú. Velenice u Zákup. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují záměr č. 3 obce Velenice pronajmout  část 

pozemku p.č. 307 v k.ú. Velenice u Zákup – ostatní plocha, ostatní komunikace, cca 960 m2. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 38 - 2021: bylo přijato. 

 

6. Projednání smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru. 

Tento bod byl zrušen. Důvodem je uzavřená smlouva s firmou AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. na likvidaci výrobků s ukončenou životností. 
 

7. Projednání finančního daru postižené Moravě. 

Starostka obce navrhla darovat finanční dar ve výši 20 000 Kč přímo postižené vesnici 

tornádem na Moravě. Zastupitel Josef Vörös navrhl navýšit dar na 30 000 Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují finanční dar v souvislosti s živelní pohromou, 

která zasáhla území Jihomoravského kraje dne 24. 6. 2024, vybrané obci 30.000 Kč. Výběrem obce 

pověřují starostku obce. 
Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 39 - 2021: bylo přijato. 

8. Projednání koupě nafukovací skluzavky. 
Zastupitelé obce se po projednání dohodli nekupovat nafukovací skluzavku.  

 

9. Projednání koupě 20ks stolů a 80ks židlí do společenského sálu. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce po projednání schvalují koupi 20ks stolů a 80ks židlí do 

společenského sálu budovy OÚ. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 40 - 2021: bylo přijato. 
 

10. RO č. 2/2021. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce po projednání schvalují rozpočtové opatření č. 2/2021. 

Rozpočtová změna na straně výdajů ve výši 270 000 Kč. Financování z prostředků minulých 

let ve výši 270 000 Kč. 

Hlasování: 

Pro:  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 41 - 2021: bylo přijato. 
 

10. Různé. 

Zastupitel Josef Vörös upozornil na nesvítící lampu veřejného osvětlení naproti domu pana 

Nápravníka.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala Šárka Zárubová dne 12.7.2021. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:              Jiří Jelínek                                Miluše Soprová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 

 

 


