
OBEC VELENICE 

 
 

ZÁPIS č. 6/2021 
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice ze dne 18. srpna 2021 

 
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:00 hod., ukončeno bylo v 17:35 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, Štefan Pavel, Vörös Josef, 

Zárubová Šárka. 

Omluveni zastupitelé: Ing. Pechar Jiří. 

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) Projednání podání žádosti o dotaci – ministerstvo pro místní rozvoj, podpora obnovy a 

rozvoje venkova – DT č. 5 – podpora obnovy místních komunikací. 

4) Pronájem části pozemku p.č. 317 v k.ú. Velenic u Zákup. 

5) Různé. 

 

1, Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 

Zastupitel Jiří Jelínek navrhl doplnit program jednání o bod – projednání mimořádné odměny 

starostce obce. Po vzájemné dohodě bude tento bod zařazen do příštího jednání zastupitelstva 

obce. 

Program nebyl doplněn. 

Hlasování:  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 47 - 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:          Ing. Zlata Pěčová                        Josef Kadlec 

Hlasování:   

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 48 - 2021: Zastupitelé obce Velenice schvalují ověřovatele zápisu. 

 

Informování o hospodaření obce k 31.7.2021 – obec hospodařila se záporným výsledkem                  

ve výši  - 717 886 Kč. 

 

Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 

Proběhla/o: 
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a) Ořezání a úklid větví okolo cesty ke hřbitovu, 

b) Oprava poničeného plotu na hřbitově, 

c) Průběžná údržba zeleně v obci. 

 

3. Projednání podání žádosti o dotaci – ministerstvo pro místní rozvoj, podpora obnovy a 

rozvoje venkova – DT č. 5 – podpora obnovy místních komunikací. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje podání žádosti o dotační titul programu 

obnovy a rozvoje venkova dotační titul  –  Podpora obnovy místních komunikací, na část místní 

komunikace vedoucí ke hřbitovu. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 49 - 2021: bylo přijato. 

 

4.  Pronájem části pozemku p.č. 317 v k.ú. Velenic u Zákup. 

Záměr obce Velenice schválený dne 8.7.2021 pronajmout část pozemku p.č. 105 v k.ú.. 

Velenice u Zákup cca 960 m2 byl řádně vyvěšen na úřední desce od 12.7.2021 do 28.7.2021. 

Zájem o pronájem projevili pan XY a paní XY. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po přečtení a projednání schvalují smlouvu o nájmu 

části pozemku p.č. 317 k.ú. Velenice u Zákup cca 960 m2 – označeného jako ostatní plocha, 

ostatní komunikace za cenu 2 Kč za m2 za rok s panem XY a paní XY. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 50 - 2021: bylo přijato. 

 

5. Různé. 

Zastupitel Josef Vörös se zeptal, jak to vypadá se zákazem průjezdu kamiónů obcí. Starostka 

odpověděla, že zákaz průjezdu kamiónů obcí se řeší s PČR. Bližší informace sdělí na příštím 

jednání zastupitelstva obce. Pan XY se zeptal, jestli při povodních došlo opět k protržení 

nějaké hráze rybníku, protože není možné, aby se z deště vzalo najednou tolik vody. 

Starostka obce odpověděla, že se jednalo o takzvané přívalové povodně, kdy následkem 

rychlého povrchového odtoku přívalových srážek dojde k velmi rychlému vzestupu hladiny 

vody a následně k zatopení nemovitostí. K protržení žádné hráze nedošlo.  

 
Zapsala Šárka Zárubová dne 4.6.2021 

 

 

Ověřovatelé zápisu:              Ing. Zlata Pěčová                               Josef Kadlec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 

 

 


