
OBEC VELENICE

ZÁPIS č. 4/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice ze dne 15. června 2022

Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod., 
ukončeno bylo v 18:55 hod.
Zasedání zahájila starostka obce Šárka Zárubová.
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Přítomní zastupitelé: Dvořák Milan, Hozák Milan, Jelínek Jiří, Pechar Jiří, Rožboud Karel, 
Motlíková Marie, Štefan Pavel, Vörös Josef, Zárubová Šárka
Omluvení zastupitelé: ---
Neomluvení zastupitelé: ---

Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů, je zastupitelstvo 
schopno se usnášet.

Zasedání zahájila starostka obce Šárka Zárubová a předala řízení zasedání 
místostarostovi Jiřímu Pecharovi.

P. Pechar přednesl oznámený program zasedání.

Program zasedání:

1) Schválení, popř. doplnění programu zasedání
2) Určení ověřovatelů zápisu
3) Projednání důvěry zastupitelstva obce v osobu starostky
4) Volba vedení obce
5) Různé

1. Schválení, popř. doplnění programu zasedání

P. Pechar přednesl návrh na zařazení bodu Námitka proti zápisu z minulého zasedání.

Usnesení č. 28-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje program jednání doplněný o bod Námitka proti 
zápisu z minulého zasedání.

Hlasování:
Pro: 7 Proti: 2 Zdržel se: 0
Usnesení č. 28-2022 bylo přijato.
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2. Určení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Jiří Pechar
Předsedající navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Milan Dvořák, pí Petra Pilná.

Usnesení č. 29-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení p. Milan Dvořák, pí 
Petra Pilná.

Hlasování:
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 29-2022 bylo přijato.

3. Námitka proti zápisu z minulého zasedání
P. Pechar přednesl námitku proti zápisu z minulého zasedání spočívající v nesouhlasu s 
tím, že pan Voros navrhuje odvolání starostky z důvodu, že neobdržel zakázku od obce na
"Rekonstrukci 1. patra budovy OÚ" a požaduje tuto větu ze zápisu vymazat. 

Usnesení č. 30-2022
Zastupitelstvo obce Velenice požaduje opravit zápis ze zasedání ze dne 18.5.2022 v bodě
10. Různé spočívající ve vypuštění věty Jako další důvod uvedl, že neobdržel zakázku od 
obce na Rekonstrukci 1. patra budovy OÚ.

Hlasování:
Pro: 6 Proti: 3 Zdržel se: 0
Usnesení č. 30-2022 bylo přijato.

4. Projednání důvěry zastupitelstva obce v osobu starostky
Zastupitelé v diskuzi uvedli důvody pro a proti setrvání pí Šárky Zárubové ve funkci 
starostky obce Velenice.

Usnesení č. 31-2022
Zastupitelstvo obce Velenice odvolává paní Šárku Zárubovou z funkce starostky obce 
Velenice.

Hlasování:
Pro: 6 Proti: 2 Zdržel se: 1
Usnesení č. 31-2022  bylo přijato.

5. Volba vedení obce
5.1. Návrhy na funkci starosty
P. Vörös navrhl na funkci starosty p. Jiřího Pechara.
Pí Zárubová navrhla na funkci starosty p. Milana Hozáka.
P. Jelínek navrhl na funkci starosty p. Josefa Vöröse.
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Následovalo hlasování o jednotlivých návrzích od posledně předneseného.

Usnesení č. 32-2022
Zastupitelstvo obce Velenice volí do funkce starosty pana Josefa Vöröse.

Hlasování:
Pro: 2 Proti: 6 Zdržel se: 1
Usnesení č. 32-2022 nebylo přijato.

Usnesení č. 33-2022
Zastupitelstvo obce Velenice volí do funkce starosty pana Milana Hozáka.

Hlasování:
Pro: 3 Proti: 6 Zdržel se: 0
Usnesení č. 33-2022 nebylo přijato.

Usnesení č. 34-2022
Zastupitelstvo obce Velenice volí do funkce starosty pana Jiřího Pechara.

Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 34-2022 bylo přijato.

Starostou obce Velenice byl zvolen pan Jiří Pechar.

5.2. Návrhy na funkci místostarosty
P. Pechar navrhl na funkci místostarosty Josefa Vöröse
Pí Zárubová navrhla na funkci místostarosty Milana Hozáka.

Následovalo hlasování o jednotlivých návrzích od posledně předneseného.

Usnesení č. 35-2022 
Zastupitelstvo obce Velenice volí do funkce místostarosty pana Milana Hozáka.

Hlasování:
Pro: 7 Proti: 2 Zdržel se: 0
Usnesení č. 35-2022 bylo přijato.

Vzhledem k tomu, že p. Hozák byl zvolen místostarostou, nebylo o dalším návrhu 
hlasováno.
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6. Různé

6.1. Pí Zárubová nadiktovala seznam věcí, které nestihla vyřídit.
- do 30.6. projednat závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Velenice za rok 2021
- do 30.6. provést skartaci, která nebyla provedena od roku 2018
- do 30.6. zažádat o dotaci na lesy
- provést vyúčtování vybavení sálu, doobjednat 4 křesílka a 2 stolky
- podepsat smlouvu na dotaci na sociální byty, vyúčtovat 1,5 mil nákladů
- podepsat smlouvu na dotaci na chodbu
- smlouvy na zaměstnance VPP byly prodlouženy do 30.11.
- účetní obce hlásila dovolenou od 20.6. do 27.6.

Dále pí Zárubová sdělila, že trvá na předání agendy starosty a majetku obce ve čtvrtek 
16.6.2022 od 08:00, jinak že na to nemá čas. Pokud nikdo nepřijde, tak všechno nafotí za 
přítomnosti 3 svědků, vhodí klíče do schránky a tím to pro ni skončí.

Po tomto oznámení pí Zárubová opustila zasedání zastupitelstva.
Nadále bylo přítomno 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo zůstává usnášeníschopné.

Organizační věci

6.2. P. Pechar navrhl, aby funkce starosty byla nadále vykonávaná neuvolněným členem 
zastupitelstva.

Usnesení č. 36-2022 
Zastupitelstvo obce Velenice určilo, že funkce starosty bude vykonávána neuvolněným 
členem zastupitelstva.

Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 36-2022 bylo přijato.

6.3. P. Pechar navrhl, aby pro předání funkce starosty a agendy obce a obecního úřadu a 
dalších položek (majetek, aktiva, pasiva aj.) byla zřízena inventarizační komise ve složení 
předseda p. Josef Vörös, členové pí Lenka Turecká, pí Dana Šeflová.

Usnesení č. 37-2022 
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje zřízení inventarizační komise ve složení předseda 
p. Josef Vörös, členové pí Lenka Turecká, pí Dana Šeflová.

Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 37-2022 bylo přijato.
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6.4. P. Pechar navrhl postup při předání funkce starosty a agendy obce a obecního úřadu 
takto: 
a) předání funkce starosty a základní agendy obce a obecního úřadu proběhne ve čtvrtek 
16.6.2022 od 08:00 tak, jak požaduje pí Zárubová za přítomnosti starosty a místostarosty, 
v případě zájmu i dalších zastupitelů,
b) inventarizaci ostatních položek (majetek, účty, pohledávky, závazky aj.) provede 
inventarizační komise do 10.7.2022.

Usnesení č. 38-2022
Zastupitelstvo obce souhlasí s inventarizací do 10.7.2022.

Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 38-2022 bylo přijato.

P. Pechar se dotázal přítomných zastupitelů a občanů, zda má ještě někdo něco k 
projednání. Protože tomu tak nebylo, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 18:55
hod.

Zapsal Jiří Pechar

Ověřovatelé zápisu

Milan Dvořák

Petra Pilná

Místostarosta: Milan Hozák Starosta: Jiří Pechar
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