
OBEC VELENICE 

 
 

ZÁPIS č. 1/2022 
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice ze dne 28. ledna 2022 

 
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:00 hod., ukončeno bylo v 17:26 hod. 

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

Ze zasedání je pořizován audio záznam. 

 

Přítomní zastupitelé: Hozák Milan, Jelínek Jiří, Ing. Pechar Jiří, Motlíková Marie, 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) Projednání připojení obce k centralizovanému nákupu energií společně s Libereckým 

krajem. 

4) Projednání smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka na akci „Rekonstrukce mlýna 

čp. 20 na sociální bydlení obce Velenice“. 

5) Projednání podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Libereckého kraje, program 7.2 

záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého. 

6) Různé. 

 

1, Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání. 

Program jednání byl doplněn Šárkou Zárubovou o: 

 Projednání podání žádosti o dotaci v programu č. 2.1 – Program obnovy venkova 

vyhlášený Libereckým krajem 

Hlasování:  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 1 - 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:          Josef Vörös                             Pavel Štefan 

Hlasování:   

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 2 - 2022: Zastupitelé obce Velenice schvalují ověřovatele zápisu. 

 

Informování o hospodaření obce k 31.12.2021 – obec hospodařila se záporným výsledkem               

ve výši – 749 644 Kč. 
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Informace – co se událo v obci od minulého zasedání. 

Proběhla/o: 

a) Silvestrovský výstup na Velenický vrch – děkuji Josefovi Vörösovi a Petře Pilné za 

organizaci, 

b) Bylo provedeno rozpočtové opatření č. 6/2021 na základě určení pravomocí 

k rozpočtovým opatřením rok 2021 schváleného dne 22.12.2021 č. usnesení 72 – 2021 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice berou na vědomí RO č. 6/2021 ze dne         

31.12.2021, kde je změna na straně výdajů v celkové výši – 28 404,58 Kč.         

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 3 - 2022: bylo přijato. 

c) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce mlýna č.p. 20 na sociální bydlení 

obce Velenice“, 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice berou na vědomí výběr dodavatele stavby 

„Rekonstrukce mlýna č.p. 20 na sociální bydlení obce Velenice“, kterým byla na 

základě doporučení hodnotící komise vybrána společnost MOBEST, a.s., se sídlem 

Běhounkova 2310/21, 158 00 Praha 5, IČ 45275262. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4 - 2022: bylo přijato. 

d) Vyřízení stavebního povolení na opravu pozemní komunikace „MK 11c“, na 

pozemkových parcelách č. 97, č. 98, č. 103, č. 107, č. 143, č. 587 a č. 7/1 vše v k.ú. 

Velenice u Zákup, 

e) Inventarizace majetku obce, 

f) Instalace regálů do skladu v budově OÚ, 

 

3. Projednání připojení obce k centralizovanému nákupu energií společně s Libereckým 

krajem. 

Po konzultaci s pracovníkem krajského úřadu se obec Velenice nebude připojovat 

k centralizovanému nákupu energií společně s Libereckým krajem. 

Návrh usnesení: zastupitelé obce Velenice po projednání neschvalují připojení obce 

k centralizovanému nákupu energií společně s Libereckým krajem. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 5 - 2022: bylo přijato. 

 

4.  Projednání smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka na akci „Rekonstrukce 

mlýna čp. 20 na sociální bydlení obce Velenice“. 

Po provedeném poptávkovém řízení byla k zajištění technického dozoru stavitele vybrána 

společnost PCH PRO LIMITED, o.z., se sídlem Velenice 98, 470 02 Česká Lípa, IČ 01701642. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce po projednání schvalují příkazní smlouvu pro výkon 

technického dozoru investora, tak jak byla předložena a přečtena, a to bez výhrad. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 6 - 2022: bylo přijato. 

 

5. Projednání podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Libereckého kraje, program 7.2 

záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují podání žádosti o dotaci Libereckému kraji 

program 7.2 záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na opravu sochy sv. Jana 
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Nepomuckého. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 7 - 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: 7 Kultura, 

památková péče a cestovní ruch program č.: 7.2. Záchrana a obnova památek v Libereckém 

kraji. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 8 - 2022: bylo přijato. 

 

6. Projednání podání žádosti o dotaci v programu č. 2.1 – Program obnovy venkova 

vyhlášený Libereckým krajem. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují podání žádosti o dotaci Libereckému kraji 

na rekonstrukci chodby v budově OÚ ve Velenicích. Předpokládaná výše investice 570 000 Kč. 

Vlastní podíl obce ve výši 170 000 Kč bude uhrazen z rozpočtu obce na rok 2022. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 9 - 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: Regionální 

rozvoj, program č. 2.1 – Program obnovy venkova. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 10 - 2022: bylo přijato. 

 

7. Různé. 

 

 

Zapsala Šárka Zárubová dne 31.1.2022 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                      Josef Vörös                             Pavel Štefan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar                                                                 Starostka: Šárka Zárubová 
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