Zápis a usneseni z jednání obce Velenice konaného dne 21.5. 2009 od 18:30 v budově obecního
úřadu
pro rok 2009 je to zápis číslo 2.
Program:
105. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu.
106. Kontrola usnesení z minulého zasedáni.
107. Zpráva města Zákupy o zábraně na pozemku p.č. 897 v k.ú. Veleníce.
108. Zpráva finančního výboru o rozpočtové změně.
109. Závěrečný účet obce Velenice za rok 2008 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce.
110. Závěrečná zpráva o přezkoumání obce mikroregion Podralsko za rok 2008
111. Nabídka na vybagrování obecního potůčku. Bylo osloveno několik firem, Ladeo, Višnák výkopové práce, Jiří Záruba - výkopové práce.
112. Nabídka firem na opravení obecní komunikace číslo 131.
113. Dojmenování člena kontrolního výboru.
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednáni bylo přítomno 8 z 8 členů tj. 100% dle
prezenční listiny.
105. Zahájení, schváleni programu
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné, konstatovala, že zastupitelstvo je
usnášení schopné, určila ověřovatele zápisu p. Brůžka a p. Vöröse,
Usnesení 2009-105: Zastupitelé jednomyslně schválili předložený program tak, jak byl
přednesen.
106. Kontrola usneseni z minulého zasedání:
Starostka byla pověřena v minulém zasedání o zjištění situace ohledně prodeje pozemků v
Zákupech, aby bylo předejito tomu na daném pozemku opravdu postavit rod. dům dle žádosti
paní YX. Starostka přečetla smlouvu města Zákupy, smlouva je nastavena na smlouvu o
smlouvě budoucí. Je tam nadhodnocena cena pozemku a pří postavení hrubé stavby je vrácena
část ceny, samozřejmě jsou k tomu potřebná všechna daná povoleni (stavební atd.).
Usneseni 2009-106: Zastupitelstvo pověřilo starostku obce, aby vypracovala tabulku s cenami
do dalšího zastupitelstva obce.
107. Starostka přednesla zprávu města Zákupy o zábraně na pozemku p.č. 897 v kú Velenice,
která znemožňuje přístup na komunikaci p.č. 336 v kú Lasvice. K.jednání byl přizván majitel p.
XY, ale nepřistoupil na žádnou z variant, která mu byla nabízena (odprodej obci).
Usnesení 2009-107: Zastupitelé pověřili starostku o správné právní vyřešení daného problému,
tedy odstraněni závory.
108. Zprávu finančního výboru o l. rozpočtové změně přednesl pan Pelc.
Usneseni 2009-108: Zastupitele schválili rozpočtovou změnu ve výši 20000,- Kč.
109. Slarostka obce seznámila zastupilele se závěrečným účtem obce Velenice za rok 2008 v
celkové výši 2 141 163,26 a na straně výdajů l 515748,49 na straně výdajů. Opět došlo k
navýšení příjmů l 127963,26.
Dále starostka obce seznámila zastupitele se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Velenice za rok 2008, kterou provedl Krajský úřad Libereckého kraje.
Byly zjištěny tyto nedostatky:

1. §2 - Nebyla správně stanovena měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelslva. Při
stanovení roční odměny neuvolněné starostky obec nesprávně vycházela z přílohy č. 1 k
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. plané pro rok 2007.
2. §3 odst. 3.-Nebyla správně zaokrouhlena měsíční odměna zastupitelstva. Při propočtu výše
odměn členů zastupitelstva nepostupovala obec podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v §3 odst. 3
a nezaokrouhlila měsíční odměny na celé desetikoruny.
3. §15 odst. 1 Příloha č. 6 odst. 3 vyhlášky č. 16/2001 Sb. Schválený rozpočet byl přenesen do
výkazu Fin 2-12 M v odlišné podobé s dopadem na jeho závazné ukazatele. Schválený rozpočet
ve výdajích obsahuje částku 1329 tis. Kč, ve výkazu Fin2-12M je uvedena částka 1330 tis. Kč.
4. §16 odst. 4 - Nebyla splněna povinnost uskutečnit (schválit) rozpočtově opatřeni. Přes
skutečnost, že v hospodaření obce došlo k výrazné odchylce v příjmech i výdajích, obec
nesplnila povinnost rozpočtové změny. Zejména porušila povinnost obce uskutečnit rozpočtové
změny v případe, kdy došlo ke změnám ve finančních vztazích k jinému rozpočtu.
5. §17 odsl. 2,3,5 - Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti. Součástí závěrečného
účtu nebylo uložení úkolů k odstranění nedostatků, uvedených ve zprávě o přezkoumání
hospodaření za rok 2007 a uvedeni konkrétních osob, zodpovědných za jejich plnění.
6. §2 odst. l - Nebyl sestaven rozpočtový výhled. Obec nemá sestaven a schválen rozpočtový
výhled. Rozpočtový výhled musí být sestaven na základe uzavřených smluvních vztahů a
přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následující po roce, na který se sestavuje roční
rozpočet.
7. §4 odst. 4,5 - Není zřejmé, zda by! rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo
schodkový. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, obec ale nesprávně zahrnula do příjmu
položku financovaní 8115 ve výši 320 339,-Kč. Rozpoče! tak byl ve skutečnosti skrytě
schodkový.
8. §30 odst. 5 - Vzniklé inventarizační rozdíly nebyly zjištěny a vysvětleny. Obec vykázala
rozdíly hodnoty v inventurních zápisech a výkazu rozvaha bilance na účtech 028 - drobný
hmolný majetek a 315 - pohledávky za rozpočtové příjmy.
9. §30 odst. 6 - 0 inventarizačních rozdílech nebylo účtováno do příslušného účetního obdobi.
Inventurou bylo zjištěno, že do 31.12. 2008 nebyly v účetnictví proúčtovány vyřazené pozemky
v roce 2007, 2008 p.č. 494/1 p.č. 205, p.č. 136, p.č. 27/2 a p.č. 274. Odúčtováni bylo
provedeno až v lednu.
Usnesení 2009-109: bod 1. nedostatek byl odstraněn předsedou finančního výboru panem
Pelcem na zasedáni zastupitelstva, kteiý přednesl správnou výši odměny starostky dle
tabulek na rok 2008 a ta činila 10 920,-Kč a doplatit rozdíl mezi schválenou a náležící
odměnou za dané období usnesením 2009-96.
Bod číslo 2. byl také odstraněn stejným usnesením na 310,- odměna za zastupitele.
Bod číslo 3. bohužel bývalý starosta Ing Pechar udělal administrativní chybu a proto se výkaz
Fin 2-12M v částkách neshoduje. Opatření již zmíněnou agendu nevykonává.
Bod číslo 4. Pan Pechar při předání funkce dostatečně nevysvětlil povinnosti ohledně
rozpočtových opatření. Nyní finanční výbor schvaluje rozpočtová opatření dle zákona.
Bod číslo 5. Vzheldem k tomu, že mi byl předán úřad v květnu a nebylo mi vůbec vysvětleno,
jak se uvedená zpráva vytváří.
Bod číslo 6. Rozpopčtový výhled nebyl schválen proto, že jsem se domnívala, že daný
rozpočtový výhled schválený v roce 2007 je dostačující. Chyba byla napravena, nový
rozpočtový výhled přednesla na zastupitelstvu 26.3.2009 paní Semecká a zastupiteli byl
schválen usnesením 2009-103.
Bod čislo 7. Daný rozpočet byl předložen panem Pecharem a schválen za dob jeho vedení,
v příštím roce se chyba opakovat nebude, neboť rozpočet je vytvořený a schválený jako
schodkový.
Bod čislo 8. Vzniklý inventarizační rozdíl na 028 , vznikl tak, že pan Pechar špatně zaúčtoval

pořízení nové kuchyně na obecní úřad, chybu napravila účetně pani Semecká, ovšem nebyla
seznámena s tím, že to nebylo pořízeno do majetku. Chyba byla odstraněna a v budoucnu se
opakovat nebude. Účet 315 pohledávky vznikly z důvodů špatně vytvořeného rozpočtu na rok
2008, kdy příjmy byly vyrovnány rezervami. Nedostatek do budoucna odstranila paní Semecká
a nebude se opakovat.
Bod čislo 9. Inventarizační rozdíly byly paní Semeckou odstraněny.
110. Starostka obce přečetla zprávu o přezkoumání hospodařeni obce mikroregion Podralsko za
rok 2008. Výdaje činily 117 870,- Kč a příjmy 177 870,- Kč a při přezkoumání nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Usneseni 2009-110: Zastupitelé jednomysně schválili zprávu o přezkoumáni hospodařeni.
111. Starostka obce přednesla nabídku na vyčištění obecního potůčku od firmy Ladeo v celkové
výši v jedné etapě za cenu 250000,- Kč.
Dále pouze ústní nabídku pana Višňáka, klerý zamýšlel odpad z potůčku ponechat na
odbagrovaných březích a zakrýt zaminou bez předložení konečné sumy.
Dále návrh pana Záruby na dvě etapy a první by stála obec 178 500,- tedy 1. polovina.
Usnesení 2009-111: Zastupitelé jednomyslně schválili návrh firmy Ladeo na vyčištění
obecního potůčku v celkové cení 250 000,-Kč.
112 Starostka obce přednesla omluvu firmy Sam na nabídku kterou mohou dodat až v pátek
29.5.2009 zda obec počká s řízením.
Usnesení 2009- 112: Zastupitelé určili komisi, ve složení: p. Pelc, p. Vörös, p. Brůžek. Komise
bude zasedat v pondělí 1.6. 2009 a verdikt předají starostce.
113. Starostka obce přednesla návrh pana Sklenáře na dojmenování kontrolního výboru z
důvodu odstěhování pana XY. Zastupiteli byli navrhnut pan Hach.
Usneseni 2009- 113: Zastupitelé jednomyslné schválili jmenování pana Hacha do kontrolního
výboru.
Po vyčerpáni všech bodů programu bylo zasedáni ve 20:00 ukončeno.
Ověřovatelé zápisu: pan Brůžek Pelr
pan Vörös Josef
Místostarosta: Ing. Jiří Pechar
Starostka: Šárka Němečková

