
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 23.9.2021 

 

Místo: Veliny, budova Obecního úřadu, knihovna 

Čas zahájení: 19:00 

Přítomní zastupitelé: 

Petr Krejcar, František Říha, Jana Štenclová, Václav Hloušek, Radek Polívka, Jana Třasáková 

6 členů ze 7 = 85,72% 

Omluvena: Vlasta Schejbalová 

 

Program: 

1. Podání žádosti o dotaci na MMR – rekonstrukce obchodu 

2. Žádost o dotaci z POV Pardubického kraje  

3. Žádost o dotaci Pardubického kraje – Sport C1 

4. Dohody o provedení práce zastupitelů 

5. Smlouvy o výpůjčce kompostérů DSOH a obec Veliny 

6. Smlouvy o výpůjčce kompostérů obec Veliny a občan 

7. Rozpočtové opatření č.4 

8. Různé, diskuze 

 

Hlasování: schváleno 6 hlasy 

Zahájení: 

Starosta přivítal přítomné, přečetl program, jmenoval zapisovatelku a ověřovatele. Dále pokračoval 

dle programu zasedání. Zapisovatelkou byla jmenována: Jana Třasáková  

Ověřovatelé: Václav Hloušek, Radek Polívka 

 

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ze dne 28.6.2021: 

Body usnesení č. 1., 2., 3.,4.,5.,6.,7.,8. splněny. 

 

1. Podání žádosti o dotaci na MMR – rekonstrukce obchodu 

 

V současné době je připravován projekt k podání v listopadu na Ministerstvo pro místní rozvoj 

(MMR). Přední plocha objektu bude prodejna, ostatní plochy prozatím sklady. Žádost bude podaná 

prostřednictvím MAS Holice. 

Usnesení ad 1: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR – rekonstrukce obchodu 

prostřednictvím MAS Holice. 

Hlasování: schváleno 6 hlasy  



 

2. Žádost o dotaci z POV Pardubického kraje – podání žádosti na rok 2022 

Dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje je určená k opravám a zpevnění ploch v roce 

2022. 

Usnesení ad 2: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z POV PK na rok 2022. 

Hlasování: schváleno 6 hlasy 

 

3. Žádost o dotaci Pardubického kraje – Sport C1 

Žádost o dotaci PK z programu C1 (Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení) na 

pokračování oprav zázemí na fotbalovém hřišti. 

 

Usnesení ad 3: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci Pardubického kraje z programu 

Sport C1 

Hlasování: schváleno 6 hlasy 

 

4. Dohody o provedení práce zastupitelů 

 

a) Návrh dohody o provedení práce pro zastupitelku paní Janu Štenclovou na období od 1.10.2021 do 

30.11.2021, týká se správcovství tábora Mlýnek. 

b) Návrh dohody o provedení práce pro zastupitele pana Václava Hlouška na období od 1.10.2021 do 

30.11.2021, týká se stavebních prací v obci. 

 

Usnesení ad 4.a: Zastupitelstvo schvaluje podpis dohody o provedení práce mezi obcí Veliny a paní 

Janou Štenclovou na období od 1.10.2021 do 30.11.2021. 

Hlasování: schváleno 4 hlasy, 2 se zdrželi 

Usnesení ad 4.b: Zastupitelstvo schvaluje podpis dohody o provedení práce mezi obcí Veliny a 

panem Václavem Hlouškem na období od 1.10.2021 do 30.11.2021. 

Hlasování: schváleno 4 hlasy, 2 se zdrželi 

 

 

5. Smlouvy o výpůjčce kompostérů DSOH a obec Veliny 

 

Obec Veliny a DSOH spolu uzavřou smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostérů. 

Usnesení ad 5: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Veliny a DSOH o výpůjčce a 

následném darování kompostérů. 



Hlasování: schváleno 6 hlasy 

 

6.  Smlouvy o výpůjčce kompostérů obec Veliny a občan. 

V první fázi mohou o kompostér požádat občané, kteří ještě žádný nemají. Ve druhé fázi mohou 

požádat občané, kteří již kompostér v minulosti dostali pro jednu domácnost. Smlouvy budou na 

5 let, po vypršení lhůty zůstanou v majetku občanů. Každý kompostér bude opatřen nálepkou 

s evidenčním číslem. Kompostéry mají podpořit třídění odpadů v obci. 

Usnesení ad 6: Zastupitelstvo schvaluje uzavírání smluv mezi obcí Veliny a občany o výpůjčce a 

následném darování kompostérů 

Hlasování: schváleno 6 hlasy 

 

7. Rozpočtové opatření č. 4 

Usnesení ad 7: Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 4  

Hlasování: schváleno 6 hlasy 

 

8. Diskuze 

J. Štenclová: Na táboře byla kontrola z hygieny, zatím nepřišel zápis. Závady budou – těsnění lednice, 

rozbité schodnice, chybějící podložení matrací. 

Starosta: Zkontaktuji paní kontrolorku Křížovou, komunikovali jsem spolu telefonicky a e-mailem. 

Závady budou odstraněny. 

Dotaz občanů: Nejsem spokojená s velikostí a typem přístřešku autobusové zastávky. Přístřešek nemá 

boky a nechrání před deštěm. 

Starosta: Konkrétně u této zastávky nebylo možné instalovat přístřešek z boky, z důvodu nedostatku 

místa. 

Starosta: Během volebního víkendu od 8.-10.10.2021 bude úplná uzávěra silnice v Borohrádku, 

objížďka bude vedena přes Choceň. Po 17.10.2021 by měla být silnice otevřená a vrátí se běžná 

doprava včetně autobusové. 

Dotaz občanů: Je špatně slyšet rozhlas, reproduktory jsou nízko umístěné a někde by měly být 

přidány další. 

Starosta: Nechám prověřit technikem a pokusíme se doplnit reproduktory. 

V.Hloušek: Kontroluji kanalizaci od odbočky na Horní Jelení. Jsou tam nějaké propadliny, které 

budeme opravovat před rekonstrukcí chodníku v této části. 

Dotaz občanů: Je dobře, že se natírá kostel. 

Starosta: S nátěry budeme pokračovat i v příštím roce. 

F.Říha: Od příštího roku se budou vážit odpady ze sběrného dvora a budou zpoplatňovány dle váhy. 

Očekává se výrazné zdražení, které se bude muset rozpočítat na občana a navýšit poplatky. 



 

 

Závěr: 
Vzhledem k tomu, že byl schválený program vyčerpán a nebyly další dotazy ani připomínky, starosta 

poděkoval za účast a zasedání zastupitelstva ukončil. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      Václav Hloušek   …………………………………………. 

                                          Radek Polívka   …………………………………………. 

 

Zapsala:                           Jana Třasáková  

 

Starosta:                         Petr Krejcar       …………………………………………                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


