
OBEC VELENICE 

 
 

ZÁPIS č. 8/2021 
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice ze dne 22. prosince 2021 

 
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 18:30 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 rozpočtu obce na rok 2022. 

4) Projednání rozpočtového výhledu na roky 2023 – 2024. 

5) RO č. 5/2021. 

6) Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením rok 2021. 

7) Projednání plánu inventur obce Velenice rok 2021, volba členů inventarizační a likvidační 

komise. 

8) Projednání a schválení pasportu místních komunikací. 

9) Projednání sazebníku úhrad pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

10) Projednání dodatku č. 16 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. 

222/400181/19/07. 

11) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby s ČEZ Distribuce, a.s. 

12) Projednání komunitního plánu sociálních služeb ORP Česká Lípa 2022 – 2026. 

13) Různé. 

 

1, Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 

Program jednání byl doplněn Šárkou Zárubovou o tyto body jednání: 

 Projednání podání žádosti o dotaci v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a 

venkovských prvků pro rok 2022 vyhlášenou Ministerstvem zemědělství na opravu 

sochy sv. Jana Nepomuckého. 

 Projednání vstupu nové členské obce do Dobrovolného svazku obcí EKOD. 

Hlasování:  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 66 - 2021: Zastupitelé obce Velenice schvalují program jednání, v navrženém 

znění, včetně doplnění Šárkou Zárubovou. 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 
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Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Šárka Zárubová. 

Ověřovateli zápisu byli navrženi:          Pavel Šťastný                 Josef Kadlec 

Hlasování:   

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 67 - 2021: Zastupitelé obce Velenice schvalují ověřovatele zápisu. 

 

Informování o hospodaření obce k 30.11.2021 – obec hospodařila se záporným výsledkem               

ve výši – 600 670 Kč. 

 

Obec získala finanční příspěvek ve výši 4 692 Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

v nestátních lesích za rok 2020. 

 

Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 

Proběhla/o: 

a) Vydání Velenického zpravodaje č. 8 /2021 

b) Mikulášská nadílka velenickým dětem 

c) Uveřejnění zadávací dokumentace k rekonstrukci mlýna čp. 20 na sociální bydlení obce 

Velenice 

d) Jednání finančního výboru 

Přečten zápis z jednání finančního výboru ze dne 6.12.2021 

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

výboru ze dne 6.12.2021. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 68 - 2021: bylo přijato. 

  

3. Projednání rozpočtu obce na rok 2022. 

Rozpočet obce byl řádně vyvěšen na úřední desce od 5.12.2021 do 22.12.2021.  

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují schodkový rozpočet obce 

Velenice na rok 2022 s celkovými příjmy 12 200 000Kč a celkovými výdaji 17 140 000Kč, 

schodek 4 940 000Kč.  

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 69 - 2021: bylo přijato. 

 

4.  Projednání rozpočtového výhledu na roky 2023 – 2024. 

Rozpočtový výhled obce Velenice na roky 2023 – 2024 byl řádně vyvěšen na úřední desce od 

5.12.2021 do 22.12.2021. 

Návrh usnesení: zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují rozpočtový výhled obce 

Velenice na roky 2023 a 2024 tak, jak byl navržen, a to bez výhrad. 

Rok 2023 celkové příjmy 2 920 000Kč, celkové výdaje 2 920 000Kč. 

Rok 2024 celkové příjmy 3 030 000Kč, celkové výdaje 3 030 000Kč. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 70 - 2021: bylo přijato. 

 

5. RO č. 5/2021. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce po projednání schvalují rozpočtové opatření č. 5/2021. 

Rozpočtová změna na straně příjmů ve výši 513 692Kč, rozpočtová změna na straně výdajů 

343 586,60Kč, tak jak bylo předloženo, a to bez výhrad. 
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Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 71 - 2021: bylo přijato. 

 

6. Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením rok 2021. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice pověřují starostku obce Šárku Zárubovou 

k provedení rozpočtových opatření za měsíc prosinec 2021. Změny v rozpočtu mohou být 

provedeny u příjmů neomezeně a u výdajů maximálně do výše 50 000Kč mezi jednotlivými §. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 72 - 2021: bylo přijato. 

 

7. Projednání plánu inventur obce Velenice rok 2021, volba členů inventarizační a 

likvidační komise. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují plán inventur na rok 2021 tak, jak byl 

navržen, a to bez výhrad. Členy inventarizační a likvidační komise schvalují zastupitele Milana 

Hozáka, paní Zdeňku Jirků a paní Lenku Tureckou. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 73 - 2021: bylo přijato. 

 

8.  Projednání a schválení pasportu místních komunikací. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují pasportizaci místních 

komunikací vypracovanou Ing. Jaroslavem Karlem v prosinci 2016, aktualizovanou v prosinci 

2021 Ing. Jaroslavem Karlem, a to bez výhrad. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 74 - 2021: bylo přijato. 

 

9. Projednání sazebníku úhrad pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují sazebník úhrad za poskytnutí informací 

podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

v předloženém znění s účinností od 22.12.2021 do 31.12.2021 a s účinností od 1.1.2022, a to 

bez výhrad. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 75 - 2021: bylo přijato. 

 

10. Projednání dodatku č. 16 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. 

222/400181/19/07. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují dodatek č. 16 ke smlouvě 

o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Velenice číslo 222/400181/19/07. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 76 - 2021: bylo přijato. 
 

11. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s. 
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Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Velenice a ČEZ Distribuce, a.s. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 77 - 2021: bylo přijato. 

 

12.  Projednání komunitního plánu sociálních služeb ORP Česká Lípa 2022 – 2026. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují komunitní plán sociálních 

služeb ORP Česká Lípa 2022 – 2026. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 78 - 2021: bylo přijato. 

 

13.  Projednání podání žádosti o dotaci v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních 

a venkovských prvků pro rok 2022 vyhlášenou Ministerstvem zemědělství na opravu 

sochy sv. Jana Nepomuckého. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují podání žádosti o dotaci 

v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022 

vyhlášenou Ministerstvem zemědělství na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 79 - 2021: bylo přijato. 

 

14.  Projednání vstupu nové členské obce do Dobrovolného svazku obcí EKOD. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání souhlasí se vstupem nové členské 

obce Kanina do Dobrovolného svazku obcí EKOD. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 80 - 2021: bylo přijato. 

 

15. Různé. 

Zastupitel Josef Vörös poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci akce „Rozsvícení 

betlému“ v všem, kteří se akce zžůčastnili. 

 

 

Zapsala Šárka Zárubová dne 23.12.2021 

 

 

Ověřovatelé zápisu:              Pavel Šťastný                                           Josef Vörös 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 
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