
Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného   

Datum: 14.6.2022 

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. Smlouva o poskytnutí dotace z Pardubického kraje – C1 

2. Dotace Pardubického kraje na zmírnění dopadu kompenzačního bonusu 

3. Dotace Pardubického kraje neinvestiční z POV na opravu střechy obchodu 

4. Finanční příspěvek Pardubického kraje na hospodaření v lesích  

5. Rozpočtové opatření č.1 

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby 

7. Prodej a nákup pozemků 

8. Pachtovní smlouva s firmou Solvit 

9. Memorandu o partnerství a komunitním plánování sociálních služeb na území Holicka. 

10. Diskuze, různé 

Hlasování: schváleno 7 hlasy 

 

Zahájení: 

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

Radka Polívku a Václava Hlouška.  

 

Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání ze dne 14.3.2022: 

Ad 1. Prodej pozemků - splněno 

Ad 2 Závěrečný účet za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 – 

splněno 

Ad 3. Rozpočet na rok 2022 – splněno 

Konec kontroly usnesení. 

 

Bod 1. Smlouva o poskytnutí dotace z Pardubického kraje z programu : C1 Pardubického kraje – 

neinvestiční dotace – „ Oprava sportovního areálu“. 

 



 

Usnesení ad 1: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Pardubického kraje C1. 

Hlasování: schváleno 7 hlasy  

 

Bod 2. Dotace Pardubického kraje na zmírnění dopadu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 

ÚZ 98043 ve výši 25570,29 Kč 

Usnesení ad 2: Zastupitelstvo schvaluje dotaci Pardubického kraje na zmírnění dopadu zákona o 

kompenzačním bonusu ve výši 25570,29 Kč 

Hlasování: schváleno 7 hlasy 

 

Bod 3. Dotace Pardubického kraje neinvestiční z POV : „ Opravu střechy prodejny“  ve výši 100.000,- 

Kč 

Usnesení ad 3: Zastupitelstvo schvaluje dotaci Pardubického kraje neinvestiční z POV na opravu 

střechy prodejny ve výši 100.000,- Kč  

Hlasování: schváleno 7 hlasy   

 

Bod 4. Finanční příspěvek Pardubického kraje „ Ekologické a k přírodě šetrné technologie při 

hospodaření v lesích písm. D. b Soustřeďování dříví koněm v lese ve výši 9.840,- Kč“. 

Usnesení ad 4: Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek Pardubického kraje na hospodaření 

v lesích ve výši 9840,- Kč 

Hlasování: schváleno 7 hlasy   

 

Bod 5. Rozpočtové opatření č.1, viz příloha. 

Usnesení ad 5: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1 

Hlasování: schváleno 7 hlasy   

 

Bod 6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby. 

Dotčená nemovitost parc. p. č. 1246/55 v k. ú. Veliny. 

Usnesení ad 6: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu mezi obcí Veliny a  ČEZ DISTRIBUCE a.s.  

Hlasování: schváleno 7 hlasy 

 

 

 



Bod 7. Prodej a nákup pozemků 

Obec Veliny prodává manželům Schejbalovým pozemky 1246/137 a 1246/139, současně od nich 

kupuje pozemky 120/7 a 1246/138, vše za cenu 160,- Kč/m2, náklady s tím spojené si prodávající a 

kupující dělí na polovinu. Narovnávají se tím hranice mezi pozemky. 

Záměr prodeje a nákupu byl vyvěšen ve dnech 21.4.2022-14.6.2022. 

Usnesení ad 7: Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků 1246/137 a 1246/139 a 

kupní smlouvu na nákup pozemků 120/7 a 1246/138 a to vše v k. ú. Veliny. 

Hlasování: schváleno 6 hlasy, 1 se zdržel hlasování 

 

Bod 8.  Pachtovní smlouva s firmou Solvit, s.r.o. 

Firma Solvit, s.r.o. připravila  pachtovní smlouvu na pronájem pozemků obce Veliny o výměře 5,8568 

ha. Pachtovné činí 20.499,- Kč/ rok. 

Usnesení ad 8: Zastupitelstvo schvaluje pachtovní smlouvu s firmou Solvit, s.r.o. 

Hlasování: schváleno 7 hlasy 

 

Bod 9. Přistoupení k Memorandu o partnerství a komunitním plánování sociálních služeb na území 

Holicka. 

Usnesení ad 9: Zastupitelstvo schvaluje přistoupení k Memorandu. 

Hlasování: schváleno 7 hlasy 

 

 

Bod 10. Diskuze, různé 

Oliver Moravík, Patrik Valíček, Patrik Hladík: Přednesli návrh na zřízení skateparku. Vytipované 

lokality – u hasičské zbrojnice, případně u dolní autobusové zastávky vedle dětského hřiště. Navrhují 

začít jednoduššími a levnějšími dřevěnými prvky, o skatepark by se také starali.  

Starosta: Líbí se mi návrh, se kterým přicházíte, budeme se tím zabývat. Nevím zatím, jaké místo 

bude vhodné, jak má být zpevněné, můžeme zvážit i areál koupaliště. Skatepark bychom doplnili 

lavičkou a odpadkovým košem. 

Starosta: Navrhuji sejít se a probrat to. 

Tereza Malá: Bude se u nás přidávat osvětlení? 

Starosta: Do konce roku se doplní solární lampa na sloupu. 

p.Stárková: Budou se dodělávat rabátka na chodníku na hůře?  

Starosta: Bylo domluveno, že se dodělají až nahoru a budou nové živé ploty, pokud nebude chtít 

někdo něco jiného - trávu, květiny.  Tam, kde se vysázely nové lípy, bude tráva. 

V.Uhlířová: Budou po obci rozmístěné lavičky? 



Starosta: Ještě se neřeklo, kde budou umístěné. 

V.Schejbalová: Říkalo se, že u Polívků, u Jiroutů, mezi nimi je zastávka s lavičkou. 

F.Říha: Když jsme u zastávek, vylepili jízdní řády, ale zastávkám v nich zůstaly staré názvy. Řidič 

autobusu pak neví, že zastávka Veliny ZD je Horní zastávka.  

Starosta: Mám všechny e-maily a dopisy, které jsem posílal na Odbor dopravy PK , je to chyba z jejich 

strany.  

J.Štenclová: Stezka Rytíře Velingera teď končí za lavičkou, pozemek koupil J.Kowolovski. Bylo by 

dobré domluvit s ním odkup cesty. 

F.Říha: Nechal bych odemčené multifunkční hřiště. 

Starosta: Necháme ho otevřené. 

p.Stárková: Děkuji za zorganizování setkání seniorů. Přimlouvám se, aby bylo takových akcí víc. 

T.Malá: Chtělo by to i akce pro mladé, protože tady se nic neděje. 

Starosta: Bylo by dobré, aby se na organizaci akcí podíleli i mladí. 

 

V 19:45 starosta všem poděkoval za účast a ukončil zasedání.  

 

 

 

Ve Velinách dne 14.6. 2022 

 

Zapsala: Jana Třasáková 

 

Starosta: Petr Krejcar 

 

Ověřil: Radek Polívka 

 

             Václav Hloušek 

 

 

 

 


