
OBEC VELENICE 

 
 

ZÁPIS č. 5/2021 
Z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Velenice ze dne 26. července 2021 

 
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:00 hod., ukončeno bylo v 17:45 hod. 

Zasedání vedla starostka obce Šárka Zárubová. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.  

Ze zasedání je pořizován audio záznam. 

 

Přítomní zastupitelé: Dvořák Milan, Hozák Milan, Jelínek Jiří, Motlíková Marie, Ing. Pechar 

Jiří, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 

Omluveni zastupitelé:  
Neomluveni zastupitelé: Rožboud Karel, Štefan Pavel. 

 

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. 

3) Řešení mimořádné živelné události ze dne 18.7.2021. 

 

1, Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 

Program jednání nebyl doplněn. 

Hlasování:  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 42 - 2021: Zastupitelé obce Velenice schvalují program jednání, v navrženém 

znění. 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Šárka Zárubová. 

Ověřovateli zápisu byli navrženi:          Josef Vörös                   Marie Motlíková 

Hlasování:   

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 43 - 2021: Zastupitelé obce Velenice schvalují ověřovatele zápisu. 

 

Vyhodnocení mimořádné živelné události ze dne 18.7.2021 – povodeň 

- zaplaveno bylo 30 nemovitostí z toho 16 trvale obydlených a 14 rekreačních objektů 

- 17.72021 v 23:20 hod. vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity 

- 18.7.2021 v 0:57 hod. vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity 

- 18.7.2021 v 16:00 odvolání 3. stupně povodňové aktivity 

 

Při telefonickém hovoru 17.6.2021 v 22:45 s velitelem hasičů Jaroslavem Jirků bylo starostce 

obce sděleno, že je na dovolené a ostatní členové jednotky mu nezvedají telefon. Po této 

informaci jsem okamžitě zalarmovala hasiče ze Zákup, kteří přijeli pomoc. Přibližně dvě 

hodiny před záplavou byli ve Velenicích k dispozici minimálně čtyři jednotky hasičů z okolních 

vesnic, kteří byli připraveni pomoci se stěhováním nábytku a věcí do horních pater.  
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V neděli od 9:00 hodin byli povolání hasiči z Volfartic, kteří uvolnily průtok Svitávky                   

u historického mostu a poté začali s odčerpáváním lagun a jednotlivých objektů. Zároveň s nimi 

přijeli hasiči z Krompachu, kteří také odčerpávali a pomoc jim přijeli hasiči ze Zákup. 

 

V neděli v poledne byla přistavena na náves cisterna s pitnou vodou. 

 

V neděli odpoledne, bylo rozvezeno Savo, rukavice a započalo mapování škod. 

 

V neděli večer byly laguny a objekty již bez vody a začaly se rozvážet vysoušeče. 

 
V pondělí 19.7.2021 začal/o: 

- svoz odpadu od jednotlivých nemovitostí, který probíhal až do středy  

- odčerpání žump a septiků, které probíhalo také až do středy 

- proběhla schůzka zastupitelů, kde zastupitelé schválili okamžitou finanční pomoc trvale bydlícím 

obyvatelům, kteří byli postiženi povodní  

 

Úterý 20.7.2021: 

- v úterý a středu byla v kanceláři OÚ k dispozici pojišťovací agentka, která byla nápomocna všem 

s nahlášením pojistné události 

- proběhla výplata okamžité finanční pomoci  

 

Středa 21.7.2021: 

- proběhl svoz pytlů s pískem 

- rozvoz dalšího Sava a dezinfekce do studní 

- roznesena potvrzení o zaplaveném objektu 

 

Čtvrtek 22.7.2021: 

- z Úřadu práce, z oddělení dávek hmotné pomoci, zde měly místní šetření pracovnice, které vyplňovaly 

žádosti jednotlivým obyvatelům a mapovaly škody 

 

Během celého týdne probíhalo jednání s Povodím Ohře a začalo čištění koryta Svitávky, probíhalo 

jednání s Krajskou správou silnic a začaly práce k vyčištění příkopů a propustků v obci. 

 

3. Řešení mimořádné živelné události ze dne 18.7.2021. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje poskytnutí individuálního daru ve výši 

15.000 Kč na odstranění následků škod po povodni, která zasáhla obec Velenice dne 18. 7. 

2021, těmto občanům: 

a) XY 

b) XY 

c) XY 

d) XY 

e) XY 

f) XY 

g) XY 

h) XY 

i) XY 

j) XY 

k) XY 

l) XY 

m) XY 

n) XY 
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o) XY 

p) XY 

včetně darovacích smluv za tímto účelem: pomoc v souvislosti s odstraněním následků škod po 

povodni dne 18.7.2021. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 44 - 2021: bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021. 

Rozpočtová změna na straně výdajů ve výši 500 000 Kč. Financování z prostředků minulých 

let ve výši 500 000 Kč. Rozpočtové opatření upravuje individuální dary trvale bydlícím 

obyvatelům postiženým povodní, vyčerpání septiků a žump po povodni, rozbor vody ve 

studních po povodni, materiální pomoc obyvatelům po povodni, svoz a likvidace 

kontaminovaného odpadu po povodni. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 45 - 2021: bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje poskytnutí individuálního daru ve výši 

1.000 Kč na naftu při pomoci odstranění následků škod po povodni, která zasáhla obec Velenice 

dne 18. 7. 2021 panu XY, včetně darovací smlouvy. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 46 - 2021: bylo přijato. 

 

V tuto chvíli předal pan XY otevřený dopis starostce a zastupitelům obce Velenice (příloha č. 

1), a po té ho přečetl. 

Starostka obce se vyjádřila k jednotlivým bodům dopisu. 

- JSDH – hasiči 

Hasiči v obci nefungují již několik let. Situace je stejná, jak za velitele JSDH Karla Rožbouda, 

tak za nového velitele JSDH Jaroslava Jirků. Starostka obce nesouhlasí s tvrzením, že chybí 

financování. JSDH bylo již v minulosti několikrát vybaveno novým oblečením a všechny 

požadavky byli ze strany obce proplaceny. Je pravdou, že nyní starostka chtěla, aby JSDH 

nejdříve předvedla svou práci a až poté bude obec financovat potřeby JSDH. Dohodli jsme se, 

že situaci budeme řešit, až se vrátí pan XY z dovolené. 

- Hřiště 

Hřiště se pravidelně sekalo 2,5 roku a nebylo za tu dobu ani jednou využito, proto obec přestala 

hřiště sekat. Jsou to zbytečně vynaložené finanční prostředky. 

- Alkohol v blízkosti OU 
Na žádost zastupitele Josefa Vöröse zastupitelstvo přijalo vyhlášku o zákazu pití alkoholu. 

Sama vyhláška neodnaučí místní konzumenty alkohol pít. Když byla přivolaná hlídka PČR, 

pouze odvezla místního konzumenta alkoholu od OU domů. Pokud má někdo nějaký nápad 

jakým způsobem dodržování vyhlášky zajistit, pak obec žádá o radu. 

- Zimní údržba 

Zimní údržba byla řešena na jednání zastupitelstva již dne 18.3.2021. Pravdou je, že zimní 

údržba neprobíhala dle našich představ, bez ohledu na to, že kalamitní stav byl v celé naší 

republice i okolních státech. Obec již nyní, s dostatečným předstihem, projednává nadcházející 

zimní údržbu, aby bylo vše v pořádku. 
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- Vměšování osobních sporů do věcí veřejných 

Starostka se dotázala přítomných, co tím konkrétně myslí, protože si rozhodně není vědoma, že 

by osobní spory vnášela do rozhodování ve věcech veřejných.  

 

 

 

Zapsala Šárka Zárubová dne 29.7.2021. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:              Josef Vörös                                   Marie Motlíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 

 

 


