Zápis a usnesení z jednání obce Velenice konaného dne 20. srpna od 18 hodin
v budově obecního úřadu
pro rok 2009 je to zápis číslo 3.
114. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu.
115. Kontrola usnesení z minulého zasedání
116. Kontrola hospodaření.
117. Prodej pozemku p.č. 395.
118. Stížnost a návrh manželů XX
119. Různé
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 5 z 8 členů 66,6%
dle prezemční listiny.
114. Zahájení, schválení programu
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné, konstatovala že zastupitelstvo je
usnášení schopné, určila ověřovatele zápisu p. Sklenáře a pana Hacha.
Usnesení 2009-114:
Zastupitelé jednomyslně schválili program tak jak byl přednesen.
115. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Starostka obce byla pověřena zjištěním cen stavebních pozemků ohledně prodeje pozemku
(stavební parcely) paní YX p.č.138 a p.č.137.
Stavební pozemek se nyní nemůže prodávat, protože při opravě komunikace bylo zjištěno,
že se musí nechat vypracovat projekt ohledně kanálu, který přes pozemek bude veden, aby
komunikace nesloužila jako řečiště, jak se tomu začalo dít v poslední době.
Usnesení 2009-115:
Zastupitelé jednomyslně schválili, že prodej pozemků není zatím možný a pověřili starostku
obce, aby zjistila cenu projektu na odvodňovací kanál. Po zhotovení kanálu pak žádost
postoupit znovu zastupitelstvu, pokud bude o pozemky ještě zájem.
116. Kontrola hospodaření
Místostarosta přednesl plnění rozpočtu kde strana výdajů činí 1 763 000,- Kč a na straně
přijmů činí 1 232600,- Kč.
Usnesení 2009-116:
Zastupitelé jednomyslně schválili plnění rozpočtu.
117. Prodej pozemku p.č. 395 p. XY.
Starostka obce přednesla návrh pana XY na odkoupení pozemnku p.č. 395.
Pozemek je vedený v katastru jako ostatní plocha.
Usnesení 2009- 117:
Zastupitelé nebyli usnášení schopní, proto byl návrh posunut do dalšího zastupitelstva.
118. Stížnost manželů a návrh manželů XX
Starostka obce přednesla návh manželů XX na odkoupení pozemku číslo 92 a to
celého s tím, že smění část pozemku p.č. 92 za část pozemku p.č 96, který koupil pan
XY.

Usnesení2009-118:
Zastupitelé nebyli usnášení schopní, protože pan XY se musí zdržovat hlasování.
Místostarosta posunul žádost do dalšího zastupitelstva.
119. Různé
Starostka obce informovala zastupitele o ztrátě pokladních dokladů z kanceláře obecního
úřadu. Jelikož se v budově vystřídalo několik zaměstnanců a nikdy nebyli vyměměny zámky
je těžké určit někoho kdo za to může. Byla podniknuta opatření a to zakoupení nových
zámků.
Usnesení 2009-119:
Zastupitelé pověřili starostku dohledáním, co možná nejvíce kopií dokladů.
Po vyčerpání všech bodů programu bylo zasedání ukončeno v 19:05.
Ověřovatelé zápisu: pan Hach
pan Sklenář
Místostarosta: Ing. Jiří Pechar
Starostka: Šárka Němečková

