
OBEC VELENICE 

 
 

ZÁPIS č. 7/2021 
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice ze dne 24. listopadu 2021 

 
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 19:18  hod. 

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

 

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

Pavel, Vörös Josef, Zárubová Šárka. 

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) Volby přísedících okresního soudu v České Lípě. 

4) Bezúplatný převod majetku členské obci Mikroregion Podralsko – Velenice. 

5) Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství. 

6) Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství. 

7) Mimořádná odměna starostce obce. 

8) Dopravní značení v obci + informativní cedule. 

9) RO č. 4/2021. 

10) Zadávací dokumentace + návrh smlouvy o dílo k akci „Rekonstrukce mlýna čp. 20 na 

sociální bydlení obce Velenice. 

11) Různé. 

 

1, Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 

Program jednání nebyl doplněn  

Hlasování:  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 51 - 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: Pavel Samek, Pavel Štefan.           

Hlasování:   

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 52 - 2021: Zastupitelé obce Velenice schvalují ověřovatele zápisu. 

 

Informování o hospodaření obce k 31.10.2021 – obec hospodařila se záporným výsledkem               

ve výši – 971 326 Kč. 
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Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 

Proběhla/o: 

 

a) vydání Velenického zpravodaje č.5,6 a č. 7 /2021 

b) těžba kůrovcového dřeva 

c) zakoupení 3 ks plovoucích čerpadel a 2 ks vysavačů k vysávání vody 

d) inventarizace majetku v hasičárně, úklid hasičárny 

e) úklid spadlého stromu na hřbitově – děkuji Patrikovi Mrázkovi a místním hasičům 

f) dokončení projektu „Rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války“, včetně 

vyúčtování 

g) podání žádosti o dotaci na rekonstrukci cesty ke hřbitovu 

h) jednání s úřadem práce o prodloužení pracovních míst VPP 

i) první jednání přestupkové komise 

j) jednání kontrolního výboru 

Přečten zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 3.11.2021 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice berou na vědomí zprávu z jednání kontrolního 

výboru ze dne 3.11.2021. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 53 - 2021: bylo přijato. 

 

3. Volby přísedících okresního soudu v České Lípě. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice konstatují, že nenašli žádného vhodného kandidáta 

na přísedícího Okresního soudu v České Lípě. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 54 - 2021: bylo přijato. 

 

4.  Bezúplatný převod majetku členské obci Mikroregion Podralsko – Velenice. 

Jedná se o bezúplatný převod majetku – varovný systém (bezdrátové rozhlasy) a digitální 

povodňový plán od Mikroregionu Podralsko na Obec Velenice. Bezúplatný převod schválila 

členská schůze Mikroregionu Podralsko dne 21.10.2021, usnesením č. 3-2/2021 s účinností 

od 1.10.2021. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují bezúplatný převod 

majetku – varovný systém a digitální povodňový plán od Mikroregionu Podralsko na Obec 

Velenice. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 55 - 2021: bylo přijato. 

 

5. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují obecně závaznou vyhlášku 

obce Velenice č. 1/2021 o stanovení obecního systému o odpadovém hospodářství, tak jak 

byla předložena, a to bet výhrad. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 56 - 2021: bylo přijato. 
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6. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují obecně závaznou vyhlášku 

obce Velenice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, tak 

jak byla předložena, a to bet výhrad. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 57 - 2021: bylo přijato. 

 

7. Mimořádná odměna starostce obce. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují starostce obce Šárce Zárubové 

mimořádnou odměnu ve výši dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě za koordinaci dotačních 

akcí obce – Velenice – Oprava pomníku obětem 1. světové války, Vybavení kulturního sálu 

Velenice, Rekonstrukce mlýna čp. 20 na sociální bydlení obce Velenice. 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 1 

Usnesení č. 58 - 2021: bylo přijato. 

Navrhovatel Ing. Jiří Pechar. 

Důvodová zpráva:  

Do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce patří rozhodovat o mimořádných odměnách 

členům zastupitelstva obce (ZM) - § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Mimořádnou odměnu lze poskytnout za splnění 

mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce. Souhrnná výše mimořádných odměn 

poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi ZM nesmí být vyšší než dvojnásobek 

nejvyšší odměny, která náležela v průběhu roku za výkon zastávané funkce (§ 76 zákona o 

obcích). Navrhuji zastupitelstvu obce schválit starostce obce Šárce Zárubové mimořádnou 

odměnu ve výši 27 040 Kč. Odůvodnění návrhu:  

Koordinace dotačních akcí obce – Velenice – Oprava pomníku obětem 1. světové války, 

Vybavení kulturního sálu Velenice, Rekonstrukce mlýna čp. 20 na sociální bydlení obce 

Velenice. 

Velenice – oprava pomníku obětem 1. světové války – koordinace dotačního managementu a 

stavební realizace celé akce, provedení poptávkového řízení dle pokynů poskytovatele dotace. 

Vybavení kulturního sálu Velenice – příprava projektového záměru. 

Rekonstrukce mlýna čp. 20 na sociální bydlení obce Velenice - příprava a podání žádosti o 

dotaci, příprava zadávací dokumentace k projektu. 

 

8.  Dopravní značení v obci + informativní cedule. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují jednosměrný provoz na 

místní komunikaci č. 6c dle pasportu místních komunikací obce Velenice vedoucí od čp. 33 

k čp. 154. Naproti výjezdu (napojení na silnici č. III/26836) bude umístěno dopravní zrcadlo 

u domu če. 16. Zastupitelé obce schvalují situaci dopravního znační zadat ke zpracování 

dopravnímu specialistovi.  

Hlasování: 

Pro: 3 Proti: 4 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 59 – 2021: nebylo přijato. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují umístění informativních 

cedulí a nápisem „v zimě se neudržuje“ v polovině místní komunikace 7c dle pasportu místních 

komunikací obce Velenice, před vjezd k domu čp. 35 na pozemek p.č. 7/1 k.ú. Velenice u 
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Zákup, na před místní komunikace č. 5d dle pasportu místních komunikací obce Velenice na 

pozemek pč. 247 v k.ú. Velenice u Zákup. Dle situačního zákresu. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 60 - 2021: bylo přijato. 

 

9. RO č. 4/2021. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce po projednání schvalují rozpočtové opatření č. 4/2021. 

Rozpočtová změna na straně příjmů ve výši 107 105 Kč, rozpočtová změna na straně výdajů 

107 105  Kč, tak jak bylo předloženo, a to bez výhrad. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 61 - 2021: bylo přijato. 

 

10. Zadávací dokumentace + návrh smlouvy o dílo k akci „Rekonstrukce mlýna čp. 20 na 

sociální bydlení obce Velenice. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují provedení výběrového řízení na zakázku 

projektu „Rekonstrukce mlýna čp. 20 na sociální bydlení obce Velenice“, které bude provedeno 

v souladu se zákonem. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle pokynů poskytovatele 

dotace. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 62 - 2021: bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují „Zadávací dokumentaci a pokyny pro 

zpracování nabídky veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – Rekonstrukce mlýna čp. 20 na 

sociální bydlení obce Velenice“, tak jak byla přečtena, a to bez výhrad. Pověřují starostku obce 

doplněním termínů, které budou v souladu se zákonem. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 63 - 2021: bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují návrh smlouvy o provedení díla 

„Rekonstrukce mlýna čp. 20 na sociální bydlení obce Velenice“, tak jak byl přečten, a to bez 

výhrad. Podpisem smlouvy pověřují starostku obce Šárku Zárubovou. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 64 - 2021: bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice určují výběrovou komisi k zakázce „Rekonstrukce 

mlýna čp. 20 na sociální bydlení obce Velenice“ ve složení: Šárka Zárubová, Ing. Jiří Pechar, 

Jiří Jelínek. Jako náhradníci jsou určeni: Milan Hozák, Josef Vörös, Pavel Štefan. K jednání 

výběrové komise bude přizván odborník Ing. Pavel Chládek.  

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 65 - 2021: bylo přijato. 
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11. Různé. 

Informace k zákazu průjezdu nákladních automobilů v obci: 
Je potřeba najít důvod, který fyzicky neumožňuje dopravě průjezd obcí. Bohužel policii ČR 

nestačí, že je doprava zvýšená kvůli průmyslovému objektu u Zákup a údajně by došlo 

k navýšení dopravy jinde. 

Na odboru dopravy v České Lípě chtějí, abychom zákaz nejprve vyjednali s Policií ČR (alespoň 

předběžný souhlas), že oni s tím potom problém nemají. 

 

Zastupitel Vörse se zeptal, zda bude zpevněna příjezdová plocha před stodolou. Starostka obce 

odpověděla, že se tato plocha využívá velmi málo a tedy investice by přesahovala využitelnost. 

Zastupitel Vörös navrhl, že obstará fůru (7t) stěrku ke zpevnění za celkovou částku 5 000 Kč. 

Starostka požádala zastupitele Vöröse o zajištění štěrku za tuto cenovou nabídku. 

 

 

 

 

 

Zapsala Šárka Zárubová dne 30.11.2021 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                               Pavel Štefan                                         Pavel Samek     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 
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