Zápis a usneseni z jednání obce Velenice konaného dne 26.3.2009 od 18:30
v budově obecního úřadu
pro rok 2009 je to zápis číslo 1.
Program:
93. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
94. Kontrola usnesení z minulého zasedáni
95. Zpráva kontrolního výboru
97. Žádost poskytnutí dotace do výše 5000,- Kč Českému svazu včelařů, Finanční spoluúčast na
provoz K centra 2000,- Kč
98. Žádost paní YX o koupi pozemků p.č. 138 o výměře 215 m2 a p.č.137 o výměře 1751 m2.
Za ceny v místě obvyklé.
99. Žádost pana XY o koupi pozemku p.č. 220, který má nyní v nájmu.
100. Žádost manželů XX o vyjádření obce k zamýšlené stavbě rodinného domu na pozemku
p.č. 29 a instalaci solární technologie na výrobu el.en. na pozemcích p.č. 279, 280, 291 (na
pozemcích bývalého kravína).
101. Projednáni smlouvy nu údržbu veřejné zeleně.
102. Projednáni a schváleni rozpočtového výhledu.
103. Program na datové schránky.
104. Různé.
V okamžiku zahájeni a po celou dobu jednáni bylo přílomno 8 z 8 členů, tj.100% dle prezenční
listiny.
93. Zahájení, schválení programu.
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné, konstatovala, že zastupitelstvo je usnášení
schopné, určila ověřovatele zápisu p. Pelce a p. Hacha.
Usneseni 2009-93:
Zastupitelé obce jednomyslně schválili program tak, jak byl předložen.
94. Kontrola usnesení z minulého zasedáni.
Vše bylo splněno.
95. Zpráva kontrolního výboru
Přítomným přednesl zprávu kontrolního výboru pan Sklenář, kde sdělil, že byla provedena
kontrola stavu pozemků a plnění rozpočtu a neshledali žádné nejasnosti.
96. Zpráva finančního výboru
Za finanční výbor přednesl zprávu pan Pelc ohledně výše mezd na rok 2009
Starosta
11 739,- Kč stávající 10748,místostarosta 7 509,- Kč stávající 4 235,zastupitel
l 120,- Kč stávajici 305,Dále byla navrhnuta úprava mezd zastupitelům na 310,- Kč abychom i nadále neporušovali
právní předpis nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v §3 ods.3.
Bylo doporučeno fin. výborem správně určit odměnu starostce dle tabulek za rok 2008 a ta
činila 10 920,- Kč a doplatit rozdíl.
Usnesení 2009- 96:
Zastupitelé jednomyslně schválili navýšení mezd na 310 a doplacení mezd starostce.
97. Žádost na poskylnutí dolace do výše 5000.- Kč na Svaz včelařů v Mimoni.

Starostka obce přednesla žádost včelařů o poskytnutí dolace. Pan Hach navrhl výší
3000,- Kč.
Usneseni 2009-97/1:
Zastupitelé jednomyslně schválili výši příspěvku 3000.- Kč navrhované panem Hachem.
Dále starostka přednesla žádost K centra o finanční spoluúčast 2000.- Kč, kde částka odpovídá
počtu klientů z Velenic.
Usneseni 2009-97/2:
Zastupitelé jednomyslně souhlasí s příspěvkem ve výši 2000,- K na provoz K centra
98. Žádost paní YX o koupi pozemků p.č. 138 o výměře 215 m2 a p.č. 137 o výměre 1751 m2.
Za ceny obvyklé.
Usneseni 2009-98:
Zastupitelé posunuli návh k dalšímu jednáni, protože pozemků na stavbu domů v obci již
mnoho není a chtějí vypsat nová pravidla na koupi pozemků. Pověřili starostku obce, aby
zjistila, jak podobné případy řeší v Zákupech.
99. Žádost pana XY o koupi pozemku p.č. 220, který má nyní v nájmu.
Starostka obce přednesla návrh pana XY na koupi pozemku p.č. 220
Usneseni 2009-99:
Zastupitelé jednomyslně nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 220.
100. Žádost manželů XX o vyjádřeni obce k zamýšlené stavbě rodinného dornu na pozemku
p.č. 29 a instalaci solární technologie na výrobu el. en. na pozemcích p.č. 279, 280, 291 (na
miste bývalého kravína).
Starostka přednesla žádost manželu XX k zamýšlené stavbě rod. domu a k zamýšlené instalaci
solární technologie.
Usneseni 2009-100:
Zastupitelé jednomyslně souhlasí se zamýšlenou výstavbou rodinného domu i s výstavbou
solární technologie.
101. Projednáni smlouvy o prováděni a údržbu veřejné zeleně.
Starostka přednesla znění smlouvy navrhovanou firmou Terra verde o provádění a údržbu
veřejné zeleně.
Usnesení 2009- 101:
Zastupitelé jednomyslně souhlasí s podepsáním smlouvy s firmou Terra verde.
102. Projednáni a schválení rozpočtového výhledu.
Místostarosta přednesl návrh rozpočtového výhledu na období let 2007- 2012.
Usneseni 2009-102:
Zastupitelé jednomyslně schválili rozpočtový výhled na období let 2007- 2012.
103. Program na datové schránky.
Starostka přednesla problematiku ohledně datových schránek a nutnost zakoupení programu a
částka činí 7200,- bez DPH.
Usneseni 2009- 103:
Zastupitelé jednomyslně schválili koupi programu na datové schránky.
104. Různé
Starostka přednesla nabídku pana Rychnovského na vymalování sálu v budově obecního úřadu

a to v ceně 9 540,-Kč.
Usnesení 2009- 104/1:
Zastupitelé jednomyslně souhlasí s nabídkou pana Rychnovského na vymalování sálu a to v
ceně 9 540,- Kč.
Starostka obce přednesla nabídku na částečné vyčistění a odbahněni potůčku ve středu vesnice
od pana Záruby a to ve výši 178 500,- Zastupitelé pověřili starostku oslovením ještě dalších
firem.
Starostka obce přednesla návrh hasičů, zda by obec nepřispěla na dvě zábavy (tedy hudbu),
které chtějí uspořádat. Cena kapely bude uhrazená z vybraného vstupného a zbytek doplatí
obec.
Usneseni 2009- 104/2:
Zastupitelé hlasovali 7 pro ajeden se zdržel hlasování.
Dále měl připomínku pan XY, zda by nebylo možné opravit studnu na hřbitově
Usnesení 2009- 104/3:
Zastupitelé jednomyslně schválili opravu studny pokud to bude možné a pověřili starostku, aby
zajistila firmu, která studnu opraví.
Dále pan XY vznesl požadavek zda by bylo možné vyčistit obecní komunikace od písku po
zimě a zda by nebylo možné oslovil majitele pojízdné prodejny, aby k nám do obce začala
zajíždět.
Pan XY měl požadavek zda by starostka za obec nemohla oslovil správu a údržbu silnic k
umístění zrcadla do zatáčky nad pana XY.
Po vyčerpání programu bylo zasedání ve 20:15 ukončeno.

