
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 28.6.2021 

 

Místo: Veliny, budova Obecního úřadu, knihovna 

Čas zahájení: 19:00 

Přítomní zastupitelé: 

Petr Krejcar, František Říha, Jana Štenclová, Vlasta Schejbalová, Radek Polívka, Jana Třasáková 

6 členů ze 7 = 85,72% 

Omluven: Václav Hloušek 

 

Program: 

1. Smlouva o bezúplatném převodu majetku … 

2. Dotace POV 

3. Finanční příspěvek MKČR na opravy a nátěry kostela 

4. Finanční příspěvek na obnovu trvalých porostů do 40 let věku 

5. Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o poplatku ze psů 

6. Obecně závazná vyhláška č.2/2021 … 

7. Rozpočtové opatření č.3 

8. Dohody o provedení práce zastupitelů 

9. 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: František Říha, Radek Polívka 

 

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ze dne 27.4.2021: 

Body usnesení č. 1., 2., 3. splněny, bod č. 4 v jednání. 

 

 

1. Smlouva o bezúplatném převodu majetku Občanského spolku Veliny na Obec Veliny. 

Smlouva je připravena k podpisu. 

Usnesení ad 1: Zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy o bezúplatném převodu majetku 

Občanského spolku Veliny na Obec Veliny. 

Hlasování: schváleno 6 hlasy  



 

2. Dotace POV 

Dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje ve výši 110 000,- Kč je určená k opravám a 

zpevnění ploch (chodníky). 

Usnesení ad 2: Zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy mezi obcí Veliny a Pardubickým krajem o 

poskytnutí dotace ve výši 110 000,-Kč. 

Hlasování: schváleno 6 hlasy 

 

3. Finanční příspěvek MKČR na opravy a nátěry kostela 

Ministerstvo kultury poskytne obci Veliny příspěvek na nátěry kostela ve výši 90 000,- Kč. 

 

Usnesení ad 3: Zastupitelstvo schvaluje přijetí finančního příspěvku od Ministerstva kultury ČR na 

opravy a nátěry kostela ve výši 90 000,-Kč. 

Hlasování: schváleno 6 hlasy 

 

4. Finanční příspěvek na obnovu trvalých porostů do 40 let věku 

Pardubický kraj poskytne obci Veliny příspěvek na obnovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 

42.600,- Kč. 

Usnesení ad 4: Zastupitelstvo schvaluje přijetí příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních 

porostů do 40 let věku od Pardubického kraje ve výši 42 600,-Kč. 

Hlasování: schváleno 6 hlasy 

 

5. Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o poplatku ze psů 

Úprava znění vyhlášky v souladu s doporučeními Ministerstva vnitra. 

Usnesení ad 5: Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o poplatku ze psů 

Hlasování: schváleno 6 hlasy 

 

6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021,  kterou se ruší vyhláška č. 1/2005 o veřejném pořádku na 

základě doporučení Ministerstva vnitra. 

Usnesení ad 6: Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 

Hlasování: schváleno 6 hlasy 

 

 



7. Rozpočtové opatření č. 3 ( dotace Ministerstva kultury ČR na kostel, finanční příspěvek Pk na 

lesy, dotace Úřad práce na VPP, úpravy rozpočtu – kompostéry) 

Usnesení ad 7: Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 3  

Hlasování: schváleno 6 hlasy 

 

8. Dohody o provedení práce zastupitelů 

Návrh dohody o provedení práce pro zastupitelku paní Janu Štenclovou  na období od 1.7.2021 do 

30.9.2021, týká se správcovství tábora Mlýnek. 

 Usnesení ad 8: Zastupitelstvo schvaluje podpis dohod o provedení práce mezi obcí Veliny a paní 

Janou Štenclovou na období od 1.7.2021 do 30.9.2021.   

Hlasování: schváleno 5 hlasy, 1 se zdržel 

 

9. Diskuze, různé 

Dotaz občana: Kolik stojí obec správa lesů? 

Starosta: Loňský a předloňský rok se řešila hlavně kůrovcová kalamita. Obec má k dispozici dřevo, 

když je potřeba. Částky by vám řekla paní účetní a správce lesa, pan Blažek. 

J.Třasáková: Roční částka se vždy pohybovala kolem 100-150 tis. Kč, příjmy za těžbu bývaly 

v podobné výši. 

 

Dotaz občana: Proč jsou na webových stránkách obce zápisy ve formátu JPG a ne v PDF? JPG se musí 

vytisknout, skládat stránky k sobě, aby se daly přečíst, není to přehledné. 

Starosta: Zápis tam bude v PDF. 

 

Dotaz občana : Jak se nakládá s žádostmi o podání informací?  

/čte návod stažený z webových stránek s důrazem na bod týkající se písemné odpovědi na písemnou 

žádost/ 

20.3. jsem podal žádost se zájmem o odkup pozemku /čte žádost/, dodržel jsem postup žádosti a 

dosud jsem nedostal písemnou odpověď. Chápu to jako projev neúcty k občanům.  

Starosta: Vaši žádost jsme dostali, projednali jsme ji ústně na pracovní schůzce, všichni s prodejem 

souhlasili, Vaše žena byla přítomna, bral jsem to jako vyřešené.  

Dotaz občana: Prosím o písemnou odpověď dle pravidel a uvedení mé kritiky úředního postupu do 

zápisu.  

Starosta: Zítra bude písemná odpověď, urychlím to. Zavolám Vám a oslovím i geodeta. Není žádný 

důvod, proč tomu bránit, ale mohli jsme komunikovat hned spolu. 



Dotaz občana: Chci podpořit pana Schejbala, také jsme podávali žádosti před změnou Územního 

plánu a došlo k nevyhovění. Řešili jsme odprodej pozemků a plot a nedočkali jsme se písemné 

odpovědi. Na písemnou žádost obec neodpovídá písemně. 

Starosta: Komunikujeme ústně, ale i písemně. Dávám přednost přímé ústní komunikaci, ale to 

neznamená, že věci neřešíme. Konkrétně Vám jsme ohledně plotu písemně odpověděli. 

Dotaz občana: Proč tedy neodpovídáte na všechny písemné dotazy písemně? 

Starosta: Je to pro mě ponaučení, panu Schejbalovi odpovím písemně zítra. 

Dotaz občana: Jak to vypadá se zastávkami autobusů? 

Starosta: Přístřešky jsou objednané, mají přijít koncem měsíce  července. 

Dotaz občana: Bylo by možné pořídit a instalovat lavičky v místech mimo zastávky, aby mohli hůře 

chodící lidé posedět a odpočinout si, když jdou někam pěšky?  

Starosta: Lavičky budou na zastávkách, i s košem na odpadky, další lavičky jsme neplánovali, ale bylo 

by to vhodné. Budou vytipována vhodná místa, kam budou lavičky umístěny. 

Vyjádření občana: Chci poděkovat obci, že nahoře nechala udělat chodník, povedl se. 

Starosta: Akce byla složitější, jelikož muselo dojít k odstranění sloupů  a uložení el. vedení do země. 

 

Dotaz občana: Kontejnery na papír jsou stále plné, kolem je nepořádek, zatímco plasty se víc vyvážejí. 

Nemohly by se častěji vyvážet i ty na papír? 

F.Říha: Lidi papír málokdy rozřezají, aby zabíral menší objem, děláme to pak my. 

Starosta: Můžeme je častěji vyvážet, nebo posílit o další kontejner. 

Dotaz občana: Řešili jste solární osvětlení na ulici k Hornímu Jelení?  

Starosta: Řešili. Nebude to drahé, cca 3 tis. Kč za kus plus sloup. Jedno bude u závory k cyklostezce, 

druhé na ulici k Hornímu Jelení. 

Dotaz občana.: Jaká je nyní situace s pozemkovými úpravami? Kdy bude zakončení a vyměření? 

Starosta: Pozemkové úpravy jsou tragédie. Nechci nic slibovat, finále bude, až bude vše na katastru 

zapsané. Mělo by to být každým dnem. Obec může poté žádat o společné zařízení, páteřní cesty. Na 

katastru je vše odsouhlasené a blíží se vložení koncem července. Tak mi to bylo řečeno pracovníkem 

katastru.  

Dotaz občana: Budete nějak řešit Brandovu cestu, která se rozorává, posunuje a ničí? Plánujete, že by 

se k tomu měl nějak postavit SOLVIT? 

Starosta: SOLVIT používá těžkou techniku, která cesty ničí, stroje se na ně nevejdou. 

Dotaz občana: Můžete oslovit SOLVIT, aby to dali do pořádku?   

Starosta: Ano, dám pak vědět, jak se k tomu SOLVIT staví. 

Dotaz občana: Jak jste řešili můj návrh na úsekové měření? 



Starosta: Řešili jsme radar na vybírání pokut se starostou města Holic, ale problém je, že podmínkou  

pro uskutečnění je zřízení Městské policie, kterou město Holice nemá. 

Dotaz občana: Může obec nějakým způsobem přispět na tornádem poničené obce na jižní Moravě? 

Starosta: Na zveřejněné sbírkové účty může přispět každý dle svých možností. Jako obec můžeme 

poslat také finanční dar, ale nebudeme sami zřizovat sbírku pro veřejnost. Můžeme také nabídnout 

tábor pro děti ze zasažených obcí. 

Dotaz občana: Můžeme přispět třeba konkrétní poškozené škole?  

Starosta: Můžeme přispět konkrétní obci, která školu zřizuje. Co se týká částky, mohl by být příspěvek 

ve výše 50 000,- Kč, pokud je mezi námi vůle přispět. 

Bylo hlasováno : 5 hlasů pro, 1 se zdržel  

F,Říha: Revizní technik  zjistil 7 závad na veřejném osvětlení. 

Starosta: Závady budou odstraněny. 

Dotaz občana: Projevil někdo zájem o provozování obchodu?  

Starosta:  Prozatím žádného konkrétního zájemce nemáme. Připravuje se projekt na rekonstrukci. 

Nájemce bude mít symbolický nájem, za podmínky, že bude souhlasit s rekonstrukcí za provozu.  

Dotaz občana: Máme uživatelsky nepřívětivé webové stránky, někdo by je měl zlepšovat, aktualizovat 

a upravovat. 

Starosta: Je to věc názoru. Naopak máme odezvu, že web. stránky jsou velice pěkné a originální. 

 

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:      František Říha   …………………………………………. 

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

 

Zapsala:                           Jana Třasáková  

 

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

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


