
Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného   

Datum: 27.4.2021 

Místo: Veliny, hasičská zbrojnice 

Čas zahájení: 19:00 

Přítomní zastupitelé: 

Petr Krejcar, František Říha, Jana Štenclová, Vlasta Schejbalová, Václav Hloušek, Radek Polívka, Jana 

Třasáková, 7 členů = 100% 

 

Program: 

1. Rozpočtová opatření č.1 a 2 

2. Rekonstrukce chodníků 

3. Závěrečný účet za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 a  

Účetní závěrka za rok 2020 

4. Nákup pozemku 127/3 a 127/4 v k. ú. Veliny 

5. Různé, diskuze  

 

Hlasování: schváleno 7hlasy 

Zahájení: 

Starosta všechny přivítal, po schválení  a přečtení programu jmenoval zapisovatelku a ověřovatele. 

Dále pokračoval dle programu zasedání. Zapisovatelkou byla jmenována: Jana Třasáková  

Ověřovatelé: Radek Polívka, Václav Hloušek 

 

Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání: 

Rozpočet pro rok 2021 – byl přijat dříve než v minulých letech z důvodu lednové platby za objekt 

Jednoty. Splněno. 

Střednědobý výhled – splněno. 

Rozpočtová změna – splněno. 

Plán obnovy venkova – prodloužení. 

Změna územní hranice mezi Horním Jelení a Velinami – obec Veliny splněno, město Horní Jelení – 

probíhá. 

Usnesení o odkoupení pozemkové parcely Jednoty – splněno. 

 

1.  Rozpočtová opatření č.1 a 2 

Rozpočtové opatření č.1  dle přílohy č.1 tohoto zápisu na vědomí . 



Rozpočtové opatření č.2  - dle přílohy č.2 tohoto zápisu -změna rozpočtu energií, nákup pozemků, 

dotace PK na zmírnění dopadů pandemie, dotace PK na zpevnění chodníků, dotace ÚP na VPP 

Usnesení ad 1: Zastupitelstvo bere na vědomí  rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy č.1 tohoto 

zápisu a schvaluje rozpočtové opatření č.2 dle přílohy č.2 tohoto zápisu. 

Hlasování: schváleno 7 hlasy  

 

2. Rekonstrukce chodníků 

V souvislosti se zahájením prací ČEZ – odstranění sloupů el.vedení a instalace podzemního el.vedení 

pod chodník (na kopci) bude probíhat následná rekonstrukce dotčeného chodníku = etapa 1/2021. 

Přesun el.vedení provádí firma Elektromontáže na náklady ČEZ. 

Rekonstrukci chodníku sjednala obec s firmou Stavební a zemní práce David Rejman. 

Kalkulace 1.etapy je 685107,- Kč. 

Starosta navrhuje ihned po dokončení 1.etapy pokračovat v rekonstrukci chodníku v další části obce – 

od č.p.113,   se stejným dodavatelem. Etapa č.2/2021, kalkulace 681.243,- Kč. 

Usnesení ad 2:  a)Zastupitelstvo schvaluje realizaci rekonstrukce chodníku v horní části obce firmou 

Stavební a zemní práce David Rejman . 

Hlasování: schváleno 7 hlasy 

  b) Zastupitelstvo schvaluje realizaci rekonstrukce chodníku v dolní části obce firmou 

Stavební a zemní práce David Rejman 

Hlasování : schváleno 6 hlasy, 1 proti 

 

3. Závěrečný účet za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 

Ve dnech 10.12.2020 proběhlo dílčí přezkoumání a 5.2.2021 konečné přezkoumání-byl proveden 

hloubkový a podrobný audit hospodaření obce za rok 2020 s výsledkem „ nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky“. 

a)Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2020 bylo zveřejněno ve dnech 8.2.2021-27.4.2021 na úřední desce elektronické i klasické. 

Byla projednána Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, kdy nebyly 

shledány chyby a nedostatky.  

 

 b) Účetní závěrka za rok 2020 –návrh ke schválení 

 

Usnesení č.   3 :  Zastupitelstvo schvaluje:  

a) Závěrečný účet za rok 2020 a Zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření za rok 2020 

v souhlasu bez výhrad. 

b) Účetní závěrku za rok 2020 v souhlasu bez výhrad 

Hlasování: schváleno 7 hlasy 



4. Nákup pozemků  

Návrh nákupu pozemků p. č. 127/3 (154 m2) a 127/4 ( 20 m2) vzešel z nabídky majitele, p.Provazníka. 

Lokace pozemků za kostelem navazuje na pozemky v majetku obce. Dohodnutá cena činí 20,- Kč za 

m2, zaměření a přepis na KÚ zaplatí obec. Záměr obce odkoupit výše uvedené pozemky byl vyvěšen 

na úředních deskách ve dnech 7.4.2021-27.4.2021. 

Hlasování: schváleno 7 hlasy 

 

5. Různé, diskuze 

H.K.: Dotaz na chodníky u čp. 114 

Petr Krejcar: nejen chodníky ale i komunikace zasahuje do vašeho pozemku, proto jsem oslovil p. 

Němce-ŘSD k řešení této situace. 

 

M.S.: žádá o nápravu zatrubnění potoka za kostelem , aby tam nestála voda zabránilo se škodám. 

Připomíná, že na tento problém poukazuje opakovaně, dosud to obec neřešila z důvodu pozemku, 

který nebyl v majetku obce. Nyní pozemek odkupuje.  

 

Petr Krejcar: bere na vědomí  a přizve k jednání správce toku. 

 

V.U: Jak pokračuje jednání o přístřešcích na zastávkách? 

Petr Krejcar: Probíhá poptávka, abychom vybrali vhodné přístřešky například z důvodu nedostatku 

místa na chodníku vedle hasičské zbrojnice. Je to nejkomplikovanější místo, nelze použít hlubokou 

zastávku s plnými boky, chodník by pak nebyl průchozí.  

 

T.M.: Jak úřad rozhodl o pořízení solárního pouličního světla ( pozn. – chybí osvětlení ulice na konci 

obce ve směru na HJ) ? Doporučuje typ svítidla. 

Druhý dotaz – díry v místní komunikaci v obci.  

Petr Krejcar: ověří si typ svítidla, ve věci oprav místní komunikace probíhá společná diskuze bez 

konkrétního závěru. 

 

R.S.: vyjádřil nelibost, že lidé mluví o prodeji obecních pozemků určených k zástavbě (pozn. – 

pozemky naproti jeho domu), aniž by proběhly předepsané vyvěšené záměry obce. 

J.Š.: reaguje, že mluvila se 2 lidmi jen aby ověřila informace pro budoucí záměr, ne jako o hotové věci. 

Petr Krejcar: potvrzuje, že věc je teprve v přípravné fázi, nejsou dokončené pozemkové úpravy, 

projektant by měl teprve navrhovat rozdělení pozemků na optimální parcely. 

 



M.S: dotaz na územní plán a urbanistický plán obce. 

P.Krejcar: Územní plán obec má a řídí se jím, obsahuje i prvky urbanistického plánu. Samostatný 

urbanistický plán obec nemá. 

 

M.S: dotaz na pozemkové úpravy a na mapu poz.úprav. 

P.Krejcar: Dokončení (zápis do katastru nemovitostí) je odloženo do konce května 2021 . Pak bude 

následovat 1.zaměření zdarma na náklady pozemkového úřadu. Mapu má, případně domluví 

s p.Bartošem a p.Pavlíčkem, aby byla k dispozici pro zájemce. 

 

H.K.: žádá o projednání potřeby urbanistického plánu na prac.schůzkách zastupitelstva. 

P.Krejcar: Držíme se Územního plánu, Plánu rozvoje venkova, řešíme urbanismus průběžně. 

 

H.K.: v době, kdy žádala o schválení stavby stodoly, viděla v Územním plánu obce zakreslenou 

výstavbu na louce vedle svého domu. 

P.Krejcar: Šlo zřejmě o starou studii, ne o Územní plán. V dané lokalitě není výstavba v plánu. 

B.J:  Urbanisté dělají problémy (pozn. zestručněno), určují i tvar střechy. Pokračuje živá diskuze na 

téma urbanismus. 

 

P.Krejcar : ukončuje diskuzi o plánovaných stavebních parcelách v obci, urbanismu a územním plánu 

potvrzením, že k dnešnímu dnu nejsou parcely naproti p.Sakařovi na prodej.  

 

H.K: předala P.Krejcarovi vlastní písemný návrh možného řešení provozu na silnici č.36 v obci, týkající 

se úsekového měření rychlosti. Žádá o projednání na pracovní schůzce zastupitelstva.  

 

P.Krejcar: sděluje, že návrhy na úsekové měření byly předběžně projednány s ředitelem ŘSD panem 

Bébrem. Ze zkušeností jsou tyto návrhy většinou zamítnuty Policí ČR. 

 

B.J: podporuje návrh úsekového měření rychlosti a vybírání pokut za překročení povolené rychlosti, 

vidí u jiných obcí, že je to velký přínos do obecní pokladny. 

 

M.S.: dotaz na nové informace o obchvatu obce na Čestice, který má být uveden do provozu v roce 

2028. 

P.Krejcar: Úsek má na starosti pardubické ŘSD, do prázdnin by se mělo uskutečnit setkání, pak budou 

nové informace. 

 



B.J.: stížnost, že u hřbitova není zprovozněný vodovod (po zimě), nelze zalévat na hřbitově, vypomohl 

někomu přinesením vody v konvích z domova. Doporučuje zprovoznit vodu dříve.  

J.T: Osvědčilo se pouštět vodu později, když nehrozí mrazy, předčasné zprovoznění  bylo vždy spojené 

se zamrznutím a opravami. 

P.Krejcar: Od 30.4. bude puštěná voda. 

 

Starosta všem poděkoval za účast a ukončil zasedání. 

 

 

  Ověřitelé zápisu:   Václav Hloušek ………………………………….. 

 

   Radek Polívka …………………………………… 

 

 

 Zapsala: Jana Třasáková 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


