
OBEC VELENICE

ZÁPIS č. 8/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice 

ze dne 04. listopadu 2022

Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod., 
ukončeno bylo v 19:10 hod.
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Petr Brůžek.
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Ze zasedání je pořizovám audiozáznam za účelem sepsání zápisu.

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

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

1. Schválení programu zasedání

Předsedající přednesl oznámený program zasedání doplněný o bod 9.

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Řešení přestupkové agendy v obci Velenice - návrh na uzavření veřejnoprávní 

smlouvy s městem Česká Lípa
4. Úprava doby svícení veřejného osvětlení v nočních hodinách
5. Řešení odtoku vody u obecní cesty u penzionu Hubert
6. Ceník dřeva z obecního lesa
7. Rozpočtové opatření
8. Podmínky zimní údržby obecních cest
9. Příkazní smlouva o poskytování právních služeb
10.Různé

Nebyl podán žádný další návrh na doplnění nebo změnu navrženého programu.

Návrh usnesení č. 65-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje navržený program zasedání.
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Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 65-2022 bylo přijato.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Jiří Pechar
Předsedající navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Jaroslav Jirků, p. Tomáš Novotný.
Žádný jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení č. 66-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení p. Jaroslav Jirků, p. 
Tomáš Novotný.

Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 66-2022 bylo přijato.

Informace o tom, co se odehrálo v obci
Proběhla akce Velenické strašání, poděkování hlavním organizátorům Petře Pilné a Daně 
Šeflové
Byla opravena střecha na obecní stodole po poškození pádem stromu.
Byly vyčištěny a zrevidovány komíny v budove OÚ a v hasičárně.

3. Řešení přestupkové agendy v obci Velenice - návrh na uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s městem Česká Lípa

Předsedající oznámil, že předsedkyně přestupkové komise pí Linda Tilšer rezignovala na 
tuto funkci a na základě toho 2.11. 2022 rozpustil přestupkovou komisi. Navrhl, aby obec 
Velenice uzavřela veřejnoprávní smlouvu s městem Česká Lípa o přenosu příslušnosti 
k projednávání přestupků dle § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, na základě které budou orgány města 
Česká Lípa vykonávat ve správním obvodu obce Velenice veškerou příslušnost 
k projednávání přestupků podle zvláštních zákonů.
Žádné připomínky nebyly podány.

Návrh usnesení č. 67-2022
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti 
k projednávání přestupků dle § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů s městem Česká Lípa, se sídlem náměstí 
T. G. Masaryka čp. 1, 470 36 Česká Lípa.
Na základě této smlouvy budou orgány města Česká Lípa vykonávat ve správním obvodu 
obce Velenice veškerou příslušnost k projednávání přestupků podle zvláštních zákonů.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 67-2022 bylo přijato.
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4. Úprava doby svícení veřejného osvětlení v nočních hodinách

Předsedající navrhl, aby z důvodu šetření elektrickou energií bylo vypínáno veřejné 
osvětlení v době od 24:00 do 4:00 hodin. Předpokládaná úspora je cca 20000 - 30000 Kč 
ročně. Při zvýšení trestné činnosti v důsledku tohoto opatření by bylo zrušeno a svítilo by 
se opět celou noc.
Žádný jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení č. 68-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje zhasínání veřejného osvětlení v době od 24:00 do 
4:00 hodin.

Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 68-2022 bylo přijato.

5. Řešení odtoku vody u obecní cesty u penzionu Hubert

Předsedající navrhl, aby výkop podle obecní cesty u penzionu Hubert, který byl po 
vykopání na jaře ponechán bez jakéhokoli zpevnění a který se vlivem dešťů stále 
prohlubuje, byl zasypán hrubým kamenivem, tím dojde ke zpevnění cesty, zabránění pádu 
do výkopu a zároveň bude umožněno protékání vody kamenivem.
Žádný jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení č. 69-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje zasypání příkopu kolem obecní cesty od penzionu 
Hubert hrubým kamenivem.

Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 69-2022 bylo přijato.

6. Ceník dřeva z obecního lesa

Předsedající navrhl změnu ceníku za palivové dřevo z obecních lesů pro samovýrobu 
následovně:
kůrovcové souše 300 Kč/m3, jehličnaté 400 Kč/m3, listnaté měkké 300 Kč/m3, listnaté 
tvrdé vč. břízy 500 Kč/m3.
Žádný jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení č. 70-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ceník palivového dřeva z obecních lesů pro 
samovýrobu následovně:
kůrovcové souše 300 Kč/m3, jehličnaté 400 Kč/m3, listnaté měkké 300 Kč/m3, listnaté 
tvrdé vč. břízy 500 Kč/m3.
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Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 70-2022 bylo přijato.

7. Rozpočtové opatření

Předsedající předal slovo Jiřímu Pecharovi. Ten seznámil s návrhem rozpočtového 
opatření č. 2/2022 viz příloha.

Návrh usnesení č. 71-2022
Zastupitelstvo obce Velenice projednalo a schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 
2/2022 tak, jak bylo předloženo.

Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 71-2022 bylo přijato.

8. Podmínky zimní údržby obecních cest

Předsedající seznámil s výsledkem výběrového řízení na zimní údržbu obecních cest. 
Oslovil 3 potenciální dodavatele této služby - Zákupy, Brniště a firmu Jiří Záruba. Brniště 
se neozvalo, Zákupy odmítly z kapacitních důvodů. Jako jediný poskytovatel zimní údržby 
cest se přihlásila firma Jiří Záruba, která nabídla cenu za jedno prohrnutí 1500 Kč + DPH, 
za posyp solí v kopcích 2000 Kč + DPH.
Žádný jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení č. 72-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje, aby zimní údržbu obecních cest prováděla firma 
Jiří Záruba a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.

Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 72-2022 bylo přijato.

9. Příkazní smlouva o poskytování právních služeb

Předsedající navrhl, aby obec Velenice uzavřela příkazní smlouvu o poskytování právních 
služeb s advokátní kanceláří JUDr. Oldřich Filip a seznámil zastupitele s návrhem této 
smlouvy. Důvodem je nutnost řešit právní spor s firmou PCH Pro Limited, která chce podat 
na obec Velenice žalobu pro neproplacení faktur, kdy tyto faktury nebyly proplaceny z 
důvodu nekvalitně odvedené práce při výkonu TDI při rekonstrukci mlýna. Dále je potřeba 
dořešit i právní otázky ohledně ukončení smluvního vztahu s firmou Mobest, která 
prováděla přestavbu mlýna.
V diskuzi občané poukazovali na nutnost, aby obec měla právníka.
Žádný jiný návrh nebyl podán.
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Návrh usnesení č. 73-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje uzavření příkazní smlouvy o poskytování právních 
služeb s advokátní kanceláří JUDr. Oldřich Filip a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy

Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 73-2022 bylo přijato.

10. Různé

Pí Petra Pilná seznámila občany s kulturními akcemi v obci. Poděkovala občanům za 
účast na Velenickém strašání, 26.11.2022 od 15:00 bude rozsvěcení Velenického 
betlému, akce jsou oznamovány na vývěskách, sms zprávami a na fcb Přátelé obce 
Velenice. Další akce budou Mikuláš 5.12.2022, Silvestrovský výstup na Velenický kopec.

Pí Němečková poukázala na nepořádek kolem popelnic na separovaný odpad.

P. Samek se zeptal, proč jsou přeplněné kontejnery na plasty. Z diskuze vyplynulo, že se 
jedná z velké části o plasty od firemního podnikání.

P. Novotný seznámil s činností zaměstnanců VPP, které dostal na starost. Řekl, že někteří 
občané je urážejí, protože jsou přes úřad práce.

P. Kadlec upozornil na potřebu opravy veřejného osvětlení a zeptal se, zda by nemohla 
celou noc svítit alespoň nějaká světla.

Pí Soprová si stěžovala na sortiment a kvalitu zboží v místním obchodě. Starosta 
odpověděl, že provozovatelka obchodu má s obcí nájemní smlouvu a podniká na vlastní 
odpovědnost. Pí Jirků a p. Samek poukázali na možnost získávat dotace na provoz 
malých obchodů a navrhli, aby obec provozovala obchod ve vlastní režii. Z následné 
diskuze vyplynulo, že starosta s provozovatelkou obchodu promluví a zjistí možnosti 
nápravy a zlepšení současného stavu.

Pí Jirků a pí Němečková poukázaly na problémy krajské silnice - namrzání vody, most u 
Blahů, potrhaná silnice u p. Chládka, sklep u p. Mrázka, zůžení u Štefanů. Starosta přislíbil 
jednání se správou silnic Libereckého kraje.

Pí Jirků poukázala na nepořádek ve sklepích. Dále se ptala, jak pokračuje jednání s 
povodím Ohře ohledně průtočnosti Svitavky. Starosta sdělil, že dosud nikdo 
nekomunukuje, že veškerá komunikace, která dříve probíhala, byla smazána bývalou 
starostkou.

P. Vörös požádal občany o účast na brigádě k vyčištění stružky. 

P. Samek navrhl, aby se zrušila vyhláška zakazující hlučné činnosti. Starosta oznámil, že 
tento bod bude připraven k projednání na příští zasedání. 

P. Kalina řekl, že má obavu ze zhoršení odtokových poměrů po povodni v souvislosti s 
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úpravami terénu navážením materiálu, oplocením pozemku a zatrubněním kanálu na 
pozemku p.č. 106 a 105/2 ve vlastnictví p. Podpěry. Starosta sdělil, že zjistí, zda existuje 
povolení na tyto úpravy s vyjádřením příslušných úřadů. 

Pí Šeflová nadnesla otázku ohledně navážení křoví na hřiště. Začínají se tam navážet 
různá prkna, jsou tam kusy betonu. P. Vörös navrhl tuto skládku pro větve zrušit. Na to 
reagoval místostarosta, že povinností obce je postarat se o likvidaci biologicky 
rozložitelných odpadů. 

Pí Němečková se dotázala, jaký je záměr s Božím hrobem, zda existují nějaké dotace na 
opravu. Jedná se o památkově chráněnou stavbu.

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 19:10 hod.

Zapsal Jiří Pechar

Ověřovatelé zápisu

Jaroslav Jirků Tomáš Novotný

Místostarosta: Jiří Pechar Starosta: Petr Brůžek
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