
OBEC VELENICE 

 
 

ZÁPIS č. 2/2022 
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice ze dne 11.února 2022 

 
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:00 hod., ukončeno bylo v 17:20 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 tří žádostí o dotaci z dotačního titulu Libereckého kraje, program 

1.1.Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. 

4) Projednání smlouvy o odběru a zpracování bioodpadu. 

5) Různé. 

 

 

 

1, Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 

Program jednání byl doplněn Šárkou Zárubovou o: 

 Projednání RO č. 1/2022, 

 Projednání smlouvy o dílo k restaurování kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého. 

Hlasování:  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 11 - 2022: 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. 

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

Ověřovateli zápisu byli navrženi:                    Jindřiška Zárubová                        Pavel Samek       

Hlasování:   

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 12 - 2022: Zastupitelé obce Velenice schvalují ověřovatele zápisu. 

 

Informování o hospodaření obce k 31.1.2022 – obec hospodařila se záporným výsledkem               

ve výši – 1 019 Kč. 
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Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 

Proběhla/o: 

a) podání žádosti o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací 

k umístění uchazečů o zaměstnání,  

b) ukončení podlimitní veřejné zakázky na dodavatele k zakázce „Rekonstrukce mlýna čp. 

20 na sociální bydlení obce Velenice“, podepsána smlouva se společností MOBEST, 

a.s., se sídlem Běhounkova 2310/21, 158 00 Praha 5, IČ 45275262 a došlo k předání 

staveniště, 

c) podání žádosti o dotaci k opravě sochy sv. Jana Nepomuckého, 

d) ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na podporu adaptace lesních 

ekosystémů na klimatickou změnu. 

 

  

3. Projednání podání tří žádostí o dotaci z dotačního titulu Libereckého kraje, program 

1.1.Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují podání tří žádostí o dotaci Libereckému 

kraji program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí libereckého kraje, a to 

z podprogramu U2) na nákup ochranných prostředků k dovybavení výjezdové jednotky obce, 

z podprogramu U4) na dovybavení k povodňovým událostem a podprogramu U5) k doplnění 

věcných prostředků požární ochrany pro zásahy k povětrnostním událostem. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 13 - 2022: bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po přečtení a projednání schvalují návrh smlouvy o 

poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: Požární 

ochrana a prevence kriminality program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí 

Libereckého kraje. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 14 -2022: bylo přijato. 

 

 

4. Projednání smlouvy o odběru a zpracování bioodpadu. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce po projednání schvalují smlouvu o odběru a zpracování 

bioodpadu se společností SAP Mimoň spol. s r.o., se sídlem Boreček 30, 471 24 Ralsko, IĆ: 

40230295. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 15 - 2022: bylo přijato. 

 

5. Projednání RO č. 1/2022. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce po projednání schvalují rozpočtové opatření č. 1/2022. 

Rozpočtová změna na straně příjmů ve výši 126 975 Kč, rozpočtová změna na straně výdajů 

211 975 Kč, tak jak bylo předloženo, a to bez výhrad. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 16 - 2022: bylo přijato. 
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6. Projednání smlouvy o dílo k restaurování kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují smlouvu o dílo k restaurování kamenné 

sochy sv. Jana Nepomuckého se zhotovitelem Radomilem Šolcem, Jugoslávských partyzánů 

21, 160 00 Praha 6, IČ: 66458323. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 17 - 2022: bylo přijato. 

 

 

7. Různé. 

 

 

 

 

Zapsala Šárka Zárubová dne 11.2.2022. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:               Jindřiška Zárubová                                 Pavel Samek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 
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