
OBEC VELENICE

ZÁPIS č. 7/2022
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velenice 

ze dne 19. října 2022

Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu od 
18:30 hod., ukončeno bylo v 19:15 hod.
Zasedání zahájil a řídil dosavadní starosta obce Jiří Pechar.
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Přítomní zastupitelé: Brůžek Petr, Hozák Milan, Jirků Jaroslav, Novotný Tomáš, Pechar 
Jiří, Pilná Petra, Samek Pavel, Šeflová Dana, Vörös Josef

Omluvení zastupitelé: 0

Neomluvení zastupitelé: 0

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno 
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů

Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, je 
zastupitelstvo usnášeníschopné.

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy 
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik 
mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Velenice a jejích občanů a řídit se Ústavou a 
zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu 
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
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Zastupitelstvo obce Velenice má od tohoto zasedání následující složení:

Brůžek Petr, Velenice č.p. 151
Hozák Milan, Velenice č.p. 45
Jirků Jaroslav, Velenice č.p. 113
Novotný Tomáš, Velenice č.p. 117
Pechar Jiří, Velenice č.p.71
Pilná Petra, Velenice č.p. 72
Samek Pavel, Velenice č.p. 90
Šeflová Dana, Velenice č.p. 48
Vörös Josef, Velenice č.p. 77

1. Schválení programu zasedání

Předsedající přednesl oznámený program zasedání.

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
4. Určení počtu místostarostů
5. Určení zůsobu volby starosty a místostarosty
6. Volba starosty
7. Volba místostarosty
8. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
9. Volba předsedy finančního výboru
10.Volba členů finančního výboru
11.Volba předsedy kontrolního výboru
12.Volba členů kontrolního výboru
13.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 

odst. 2 zákona o obcích)
14.Diskuze

Nebyl podán žádný návrh na doplnění nebo změnu navrženého programu.

Návrh usnesení č. 52-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje navržený program zasedání.

Hlasování:
Pro:  9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 52-2022 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. Hozák Milan, p. Vörös Josef 
Žádný jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení č. 53-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení p. Hozák Milan, p. 
Vörös Josef 

Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 53-2022 bylo přijato.

3. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo určilo, že všechny funkce v zastupitelstvu budou 
vykonávány pouze neuvolněnými členy zastupitelstva.
Žádný jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení č. 54-2022
Zastupitelstvo obce Velenice určuje, že všechny funkce v zastupitelstvu budou 
vykonávány pouze neuvolněnými členy zastupitelstva.

Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 54-2022 bylo přijato.

4. Určení počtu místostarostů

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.
Žádný jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení č. 55-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje zvolení jednoho místostarosty

Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 55-2022 bylo přijato.
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5. Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající navrhl, aby volba starosty a místostarosty probíhala veřejně hlasováním.
Žádný jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení č. 56-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejně hlasováním.

Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 56-2022 bylo přijato.

6. Volba starosty
Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých 
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení 
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 

Předsedající navrhl na funkci starosty pana Petra Brůžka. Žádný jiný kandidát nebyl 
navržen.

Návrh usnesení č. 57-2022
Zastupitelstvo obce Velenice volí pana Petra Brůžka starostou obce Velenice

Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 57-2022 bylo přijato.

Předsedající pogratuloval panu Brůžkovi ke zvolení starostou a předal mu řízení zasedání.

7. Volba místostarosty

Předsedající p. Brůžek navrhl na funkci místostarosty pana Jiřího Pechara. 
Pan Jirků navrhl na funkci místostarosty pana Pavla Samka.
Žádný další kandidát nebyl navržen.

Návrh usnesení č. 58-2022
Zastupitelstvo obce Velenice volí pana Jiřího Pechara místostarostou obce Velenice

Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 58-2022 bylo přijato.

Vzhledem k platnému zvolení pana Pechara místostarostou nebylo o dalším kandidátovi 
hlasováno.
Předsedající pogratuloval panu Pecharovi ke zvolení místostarostou a předal mu řízení 
zasedání.
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8. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Předsedající navrhl, aby finanční a kontrolní výbor měly po třech členech.
Žádný jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení č. 59-2022
Zastupitelstvo obce Velenice určuje, že finanční a kontrolní výbor budou mít po třech 
členech.

Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 59-2022 bylo přijato.

9. Volba předsedy finančního výboru

Předsedající navrhl na funkci předsedy finančního výboru paní Danu Šeflovou.
Žádný jiný kandidát nebyl navržen.

Návrh usnesení č. 60-2022
Zastupitelstvo obce Velenice volí do funkce předsedy finančního výboru paní Danu 
Šeflovou..

Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 60-2022 bylo přijato.

10. Volba členů finančního výboru

Předsedající navrhl za členy finančního výboru paní Lenku Tureckou a pana Pavla Samka. 
Žádný jiný kandidát nebyl navržen.

Návrh usnesení č. 61-2022
Zastupitelstvo obce Velenice volí do funkce členů finančního výboru paní Lenku Tureckou 
a pana Pavla Samka.

Hlasování:
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 61-2022 bylo přijato.
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11. Volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru paní Petru Pilnou.
Žádný jiný kandidát nebyl navržen.

Návrh usnesení č. 62-2022
Zastupitelstvo obce Velenice volí do funkce předsedy kontrolního výboru paní Petru 
Pilnou.

Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 62-2022 bylo přijato.

12. Volba členů kontrolního výboru

Předsedající navrhl za členy kontrolního výboru pana Jaroslava Jirků a pana Davida 
Krause.
Žádný jiný kandidát nebyl navržen.

Návrh usnesení č. 63-2022
Zastupitelstvo obce Velenice volí do funkce členů kontrolního výboru pana Jaroslava Jirků 
a pana Davida Krause.

Hlasování:
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 63-2022 bylo přijato.
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13. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva (§72 odst. 2 zákona o obcích)

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, v aktuálně platném znění, poskytována odměna ve výši 
800 Kč.měsíčně, a to ode dne 19.10.2022, v případě náhradníků ode dne složení slibu. 
Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty ve výši 13000 Kč 
mesíčně a neuvolněného místostarosty ve výši 11000 Kč měsíčně. Dále předsedající 
navrhl odměnu pro členy výborů, kteří nejsou zastupiteli, ve výši 300 Kč měsíčně od 
1.11.2022 nebo od 1. dne následujícího kalendářního měsíce po zvolení do výboru.
Žádné jiné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení č. 64-2022
Zastupitelstvo obce Velenice stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva ve výši 800 Kč měsíčně, a to ode dne 19.10.2022, v případě náhradníků 
ode dne složení slibu. Dále stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty ve 
výši 13000 Kč měsíčně a neuvolněného místostarosty ve výši 11000 Kč měsíčně. Dále 
stanoví odměnu pro členy výborů, kteří nejsou zastupiteli, ve výši 300 Kč měsíčně od 
1.11.2022 nebo od 1. dne následujícího kalendářního měsíce po zvolení do výboru.

Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 64-2022 bylo přijato.

14. Diskuze

Starosta p. Brůžek řekl, že v posledních letech se vesnice příliš rozdělila a cílem jeho a 
celého zastupitelstva bude tu vesnici opět stmelit. To chce dosáhnout například 
prostřednictvím kulturních akcí. Dále řekl, že zastupitelstvo chce zajistit vyrovnaný 
rozpočet, nadále podporovat hasiče, bude řešit i využití budovy mlýna. Upozornil občany, 
že náměty a připomínky mohou podávat všem zastupitelům.

P. Kadlec se zeptal, co se salo s obecním telefonem, notebookem a traktůrkem. P. Pechar 
odpověděl, že telefon byl podle sdělení bývalé starostky pí Zárubové vyřazen pro 
nefunkčnost, notebook je v kanceláři, traktůrek je ve stodůlce a v současnosti s ním nikdo 
neseká.

Pí Blahová se zeptala, proč je obec v minusu a co se bude dělat s budovou býv. mlýna. 
P. Pechar odpověděl, že obec není v mínusu a oznámil velikost finančních prostředků na 
účtech obce. Využití mlýna se bude řešit po ukončení smluvního vztahu s firmou Mobest, 
a.s., která prováděla přestabu, a po důkladném zhodnocení reálných možností, např. 
s ohledem na napojení na vodu, elektřinu a odkanalizování. Dále uvedl, že firma ČEZ 
Distribuce posunula realizaci přípojky budovy mlýna, kterou požadovala obec v souvislosti 
s plánovaným vytápěním budovy mlýna elektřinou, na konec roku 2023 z důvodu 
nesouhlasu některých majitelů nemovitostí s umístěním vedení.

P. Šťastný se zeptal, proč nejsou pozvánky na brigády oznamovány všem občanům. 
P. Brůžek odpověděl, že brigádu může zorganizovat každý a po dohodě může být 
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oznámena prostřednictvím sms zpráv a v budoucnu i vyhlášením v místním rozhlase. 
P. Vörös podotkl, že i na oznamované brigády v minulosti chodilo málo lidí.

Pí Nováková se zeptala, jak to je s vymáháním dodržování vyhlášky o zákazu konzumace 
alkoholu na veřejných prostranstvích, protože pak dochází k rušení nočního klidu a 
poškozování soukromého majetku. P. Brůžek řekl, že se tím zastupitelstvo bude zabývat a 
že poškození majetku mají řešit oznámením na policii.

P. Bružek oznámil změnu úředních hodin, nově v pátek od 17:00 do 19:00 hodin.

Předsedající 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 19:15 hod.

Zapsal Jiří Pechar

Ověřovatelé zápisu

Milan Hozák Josef Vörös

Místostarosta: Jiří Pechar Starosta: Petr Brůžek
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