
OBEC VELENICE

ZÁPIS č. 5/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice ze dne 29. června 2022

Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod., 
ukončeno bylo v 18:22 hod.
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Jiří Pechar.
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Ze zasedání je pořizován audiozáznam pro účely vypracování zápisu.

Přítomní zastupitelé: Dvořák Milan, Hozák Milan, Jelínek Jiří, Pechar Jiří, Motlíková Marie, 
Štefan Pavel

Omluvení zastupitelé: Vörös Josef, Zárubová Šárka

Neomluvení zastupitelé: Rožboud Karel

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

Starosta přednesl oznámený program zasedání, navrhl zpřesnění terminologie a doplnění 
bodů.

Program zasedání:

1) Schválení, popř. doplnění programu zasedání
2) Určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání 
3) Projednání a schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velenice za 
rok 2021
4) Projednání a schválení návrhu Závěrečného účtu obce za rok 2021
5) Projednání a schválení Účetní závěrky 2021
6) Odměna za funkci místostarosty
7) Různé
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1. Schválení, popř. doplnění programu zasedání

Usnesení č. 39-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje program jednání.

Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 39-2022 bylo přijato.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Jiří Pechar
Předsedající navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Pavel Štefan, p. Tomáš Novotný

Usnesení č. 40-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení p. Pavel Štefan, p. 
Tomáš Novotný 

Hlasování:
Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 0
Usnesení č. 40-2022 bylo přijato.

Informace, co se událo v obci od minulého zasedání

- probíhá přebírání agendy obce a obecního úřadu
- byla podána žádost o dotace na hospodaření v obecních lesích
- proběhla oslava 150 let od založení hasičského sboru ve Velenicích, obec byla jako 
spolupořadatel a jeden z hlavních sponzorů, poděkování patří p. Pavlu Samkovi za 
organizaci

3. Projednání a schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Velenice za rok 2021

Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Velenice za rok 2021.  

Usnesení č. 41-2022
Zastupitelstvo obce Velenice souhlasí se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Velenice za rok 2021 a to bez výhrad.

Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 41-2022 bylo přijato.
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4. Projednání a schválení návrhu Závěrečného účtu obce za rok 2021

Starosta seznámil přítomné s návrhem Závěrečného účtu obce za rok 2021.

Usnesení č. 42-2022
Zastupitelstvo obce Velenice projednalo návrh Závěrečného účtu obce za rok 2021.
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje návrh Závěrečného účtu obce za rok 2021.

Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 42-2022  bylo přijato.

5. Projednání a schválení Účetní závěrky 2021

Starosta seznámil přítomné s návrhem účetní závěrky za rok 2021.

Usnesení č. 43-2022
Zastupitelstvo obce Velenice souhlasí s návrhem účetní závěrky za rok 2021 a to bez 
výhrad.

Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 43-2022 bylo přijato.

6. Odměna za funkci místostarosty

Starosta navrhl, aby místostarostovi byla vyplácena odměna za výkon funkce ve výši 
6000 Kč a to od 1.7.2022.

Usnesení č. 44-2022 
Zastupitelstvo obce Velenice souhlasí, aby místostarostovi byla vyplácena odměna za 
výkon funkce ve výši 6000 Kč a to od 1.7.2022

Hlasování:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 44-2022 bylo přijato.

7. Různé

Pí Blahová vznesla dotaz na obecní finance, dále se ptala na důvody odvolání pí 
Zárubové z funkce starostky, jak probíhá předávání agendy obce a obecního úřadu.

Proběhla debata o situaci s přestavbou bývalého mlýna na sociální bydlení, ze které 
vyplynulo doporučení přestavbu přerušit vzhledem k situaci na trhu se stavebními hmotami 
a energiemi.
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Starosta 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 18:22 
hod.

Zapsal Jiří Pechar

Ověřovatelé zápisu

Pavel Štefan

Tomáš Novotný

Místostarosta: Milan Hozák Starosta: Jiří Pechar
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