
Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného   

Datum: 14.03.2022 

Místo: Veliny, knihovna 

Čas zahájení: 19:00 

Přítomní zastupitelé: 

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

Třasáková 

7 členů ze 7 = 100% 

Omluven: 0 

Program: 

1. Prodej pozemků 

2. Schválení auditu a závěrečného účtu 

3. Rozpočet na rok 2022 – schválení 

4. Diskuze, různé 

Hlasování: schváleno 7 hlasy 

 

Zahájení: 

Starosta přivítal přítomné, přečetl program, jmenoval zapisovatelku Janu Třasákovou a ověřovatele 

Janu Štenclovou a Václava Hlouška.  

 

Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání ze dne 16.12.2021: 

Ad 1. Rozpočtová opatření - splněno 

Ad 2. Zpráva o uplatňování Územního plánu – splněno 

Ad 3. a) Smlouva o věcném břemenu Energomontáže – splněno 

Ad 3. b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby – 

splněno 

Ad 4. Nájemní smlouvu nebytových prostor (prodejna) ve znění s úpravami – splněno 

Ad 5. Podání žádosti z programu POV Pardubického kraje na opravu střechy prodejny 

Ad 6. Žádost o příspěvek na obnovu kulturní památky -nebylo vypsáno 

Ad 7. Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2022 – splněno 

Ad 8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 – 2025 – splněno 

Ad 9. Změna v článku 5 Obecní vyhlášky o místním poplatku za odpady - splněno  

Konec kontroly usnesení. 



Bod 1. Prodej pozemků 

Obec zveřejnila záměr prodat parcely č.1246/136 a 1246/135 (vyvěšeno 17.1. a 16.2.) p.Hrdličkové a 

manželům Dopitovým za cenu 160,- Kč/m2.. Jedná se o parcely uvnitř oplocení nemovitostí 

kupujících. Záměr byl vyvěšen na úředních deskách ve dnech 17.1.2022-14.3.2022 a 16.2.2022-

14.3.2022. 

Usnesení ad 1: Zastupitelstvo schvaluje prodej parcel č.1246/136 a č.1246/135 v k.ú Veliny. 

Hlasování: schváleno 7 hlasy  

 

Bod 2. Závěrečný účet za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021. 

Dne 21.12.2021. proběhlo dílčí přezkoumání a dne 8.2.2022.konečné přezkoumání, byl proveden 

hloubkový a podrobný audit hospodaření obce za rok 2021 s výsledkem „ nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky“.  

Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo 

zveřejněno od 25.2.2022 do 14.3.2022 na úřední desce elektronické i klasické. Byla projednána 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, kdy nebyly shledány chyby a nedostatky.  

Usnesení ad 2: Zastupitelstvo schvaluje: a) Závěrečný účet za rok 2021, Zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření za rok 2021 v souhlasu bez výhrad  

   b) Účetní závěrku za rok 2021 v souhlasu bez výhrad 

Hlasování: schváleno 7 hlasy 

 

Bod 3. Rozpočet na rok 2022 

Návrh rozpočtu pro rok 2022 byl zveřejněn elektronicky i fyzicky na úředních deskách od 25.2.2022do 

14.3.2022. 

Zastupitelé projednávali návrh na čtyřech pracovních schůzkách, o některých položkách se hlasovalo 

a byly schváleny většinou hlasů. K dnešnímu dni má obec na účtech u ČNB a KB 9 mil.Kč, nemá žádné 

účty u problémových bank. Návrh rozpočtu ke schválení bude v pozměněné formě-humanitární 

pomoc (Ukrajina) 

Diskuze k rozpočtu: 

p.Nejedlý: Dotaz na položku 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací. Co to je. 

V.Schejbalová: Opravy chodníků a silnic. 

Starosta: Loni jsme opravovali chodníky, letos se opravovat nebudou.      

p.Nejedlý: Položka 2321 – odpady – Proč letos 550 tis. a loni 118 tis.? 

Starosta: Jedná se o plánované opravy na ČOV a na kanalizaci plus nákup nového čerpadla. 

p.Nejedlý: Položka 3412? 

Starosta: 330 tis. na sportovní prvky a na opravu střechy na hřišti. 



p.Nejedlý: Položka 3421? 

Starosta: Tábor – oprava střešní krytiny na 2 blocích chatek. 

p.Nejedlý: A co když vám rybáři nepronajmou pozemky pod táborem? Rybáři mají letos volby, je 

třeba se s nimi domluvit, třeba na smlouvě na 5 let. 

Starosta: Bylo by nejlepší, kdyby byli rybáři ochotní nám pozemky pod táborem prodat 

Karel: Já u rybářů jsem, tak to zkusím zjistit. 

Starosta: Zájem o odkup stále máme. 

p.Nejedlý: Položka 3745? 

F.Říha + V.Schejbalová: Stříhání živých plotů, výsadba nové zeleně, trávníky v rabatech mezi stromy, 

vše směrem k jednodušší údržbě. 

p.Nejedlý: Položka 5512? 

Starosta + V.Schejbalová: Hasiči, požadavek byl vyšší. 

p.Nejedlý: Položka 6171 – Místní správa? 

Starosta + V.Schejbalová: Tam je vše, co se nevešlo jinam. 

p.Nejedlý: Ptám se na položky proto, aby bylo jasné i ostatním, co se pod položkami skrývá a nešířily 

se fámy. Rozhlas není všude slyšet, zpravodaj nechodí, tak je důležité to nějak podrobněji rozepsat u 

každé položky. 

H.Kodadová: Jak je to s prodejem chodníků? My už 9 let nabízíme obci k prodeji chodník. Mluvila 

jsem s panem Němcem (pozn. Doplnit kdo je pan Němec), nevěděl o ničem, prý by to nechal zaměřit 

a ŘSD to odkoupí.  

Starosta: Je zajímavé, že mi ing.Němec volal před 14 dny, že to půjde za nimi a mají to řešit. 

H.Kodadová: Kdy to vyřeší? 

Starosta: Do 1 měsíce. 

Usnesení ad 3: Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet na rok 2022 v členění ODPA -schodkový dle 

přílohy č.1. tohoto zápisu. 

Hlasování: schváleno 6 hlasy, 1 proti   

 

Bod 4. Diskuze, různé 

M.Schejbal: Jsem pro, aby se dělal zvukový záznam zastupitelstva. Přepis záznamu bude pak 

jednodušší pro zapisovatelku, dělají to tak i jinde. Při ručním zapisování se leccos vytratí, může se 

změnit význam, zapisovatelka nestíhá. 

H.Kodadová: To je pravda, sama jsem zachytila v zápisu chybu, změnilo to význam věty, bylo to pak 

na moji žádost opraveno. 

J.Třasáková: Souhlasím, nestíhám zapisovat vše, prosím, aby se zdůrazňovalo to, co kdo chce mít 

v zápisu.  



p.Nejedlý: Posledně jsme se tu bavili o zdražení poplatku za odpady. Myslím, že by se na tom (na 

nákladech) měla podílet i obec, protože sama taky produkuje odpad. 

Starosta: Obec se podílí tím, že doplácela za rok 2021 celkem 201 tisíc Kč, za rok 2020 to bylo 162 

tis.Kč.  

p.Nejedlý: Dostává obec vážní lístky? 

F.Říha: Nedostává. U svozu odpadů jde o důvěru. Auto neobjíždí jen Veliny, ale pokračuje i v Holicích, 

dokud se nenaplní, takže se neváží odpad z Velin samostatně.  

p.Nejedlý: Chtěl bych vědět, jak vychází tábor Mlýnek, jestli je výdělečný, nebo prodělečný. Máme 

finanční a kontrolní výbor, výbory mohou kontrolovat častěji všechno, čím je zastupitelstvo pověří. 

p.Stárková: Mám doma zpravodaj z Borohrádku, tam je i rozpočet podrobně rozepsaný a další 

podrobné informace. 

p.Nejedlý: Kdo a kdy naposled dělal kroniku? 

H.Kodadová: Já jsem dělala kroniku a skončilo to, bez jedné kapitoly, ke které jsem nedostala od obce 

podklady. 

Starosta: Já si to pamatuji jinak, že jste neměla na kroniku čas. 

p.Nejedlý: Tak dejte do zpravodaje článek, že sháníte kronikáře. 

V.Schejbalová: Hledali jsme člověka, který by obci spravoval archiv fotografií a filmů, nenašli jsme. 

Starosta: Výzvy ve zpravodaji nezabírají. 

V.Schejbalová: Když něco pořádáme, nemůžeme sehnat jak děti, tak dospělé na pomoc. 

H.Kodadová: Posílali jste mi formulář k územnímu plánu, my se podílíme osobně na nákladech se 

změnou ÚP? 

Starosta: Ano, nevím ale v jaké výši. Dozvím se to, až to bude hotové. 

H.Kodadová: Minulý týden jsem psala na FB dotaz, jakým způsobem, jestli jste se sešli, pomoci 

Ukrajině, ale můj dotaz zmizel. 

J.Třasáková: Já jsem na dotaz na FB odpovídala a nemazal jsem ho, měl by tam být. 

Starosta: Já bych odpověděl k tomuto tématu. Jednoznačně jsme se shodli se zastupiteli a ve 

spolupráci s p.Marianem z Pardubic jsme nabídli turistickou ubytovnu k ubytování uprchlíků 

z Ukrajiny. V současné době tam máme maminku s dětmi.   

J.Štenclová: Počkala jsem na konec zasedání, protože vím, že k tomu bude větší diskuze. Vracím zde 

klíče od tábora a končím správcovství. Bylo mi řečeno, že to převezme Renata (Habrová), nebo někdo 

jiný od září (2021), a zatím si to nikdo nepřevzal. Bylo mi řečeno, že jsem tam nic neudělala, což není 

vůbec pravda, ale dotyčný si k tomu určitě řekne své. 

F.Říha: Já jsem chtěl zápis z kontroly hygieny, dostal jsem ho až teď a byly tam vyjmenované 

nedostatky s termínem „ihned“, a napravené nejsou.  

J.Štenclová: Já jsem žádný zápis z kontroly hygieny nedostala, ten prý přišel na obec. My jsme tam 

opravy dělali a na další jsme dle domluvy čekali na materiál. 



Starosta: Kontrola hygieny nebyla ohlášená, mohlo jít o kontrolu pořadatele jednoho běhu, ne 

majitele tábora. 

J.Štenclová: Mě nejvíc mrzí, že někdo říká, že jsme tam nic neudělali. Přitom jsme práce měli spoustu 

a organizátoři běhů mi dávali najevo svou spokojenost. Já jsem se nechtěla tábora zbavovat, ale 

navrhla jsem, aby si ho vzala na starost Renata, ta to slíbila, ale tím to skončilo. 

F.Říha: Proč tam nejsou ty podložky pod matrace? 

J.Štenclová: Sháněla jsem děrované sololity, ale nebyly k sehnání. 

Starosta: Jsem rád, že se tohle téma otevřelo. Ještě se kvůli tomu sejdeme a ještě i další věci musíme 

dořešit – zatékání střech, čištění okapů, nátěry žlabů. 

J.Štenclová: Já tedy předávám klíče starostovi. 

Ve 20:10 starosta všem poděkoval za účast a ukončil zasedání.  

 

 

 

 

 

Ověřovatel= zápisu:   Václav Hloušek ……………………………………………….. 

 

   Jana Štenclová ……………………………………………….. 

 

 

 

       Petr Krejcar, starosta 

 

Zapsala : Jana Třasáková  

    


