Zápis a usnesení z jednání obce Velenice konaného dne 20. listopadu od 18 hodin
v budově obecního úřadu
pro rok 2009 je to zápis číslo 4.
120. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu.
121. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
122. Projednání věcného břemene o zřizování a provozování podzemního vedení
123. Kontorola hospodaření- rozpočtová opatření
124. Návrh rozpočtu na rok 2010.
125. Prodej pozemku p.č. 225- zahrada.
126. Prodej části pozemku p.č. 509- ostatní komunikace.
127. Prodej pozemku p.č.446 – ostatní komunikace.
128. Různé.
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 6 z 8 členů zastupitelstva dle
prezenční listiny.
120. Zahájení, schválení programu
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné, konstatovala, že zastupitelstvo je
usnášení schopné, učila ověřovatele zápisu p. Pechar, p. Hach.
Usnesení 2009-120:
Zastupitelé schválili program 6 hlasy pro tak jak byl předložen.
121. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Starostka obce znovu přečetla žádost pana XY o odkoupení pozemku p.č.395 o výměře
411m2 v katastrálním území obce Velenice. Jelikož nebyla určena cena pozemku tak cenu
navrhl pan XY a to 11 kč za m2.
Usnesení 2009-129:
Zastupitelé schválili prodej pozemku p.č. 395 za cenu 11 Kč za m2. A to 5 hlasy pro a pan
XY se zdržel hlasování pro střed zájmů.
Starostka dále přečetla žádost z minulého zasedání manželů XX o odkoupení
pozemku p.č. 92, i když původně jim byla schválena pouze část a druhá část byla schválená
panu XY. Na minulém zasedání obě strany přislíbyli, že se dohodnou na rozdělení.
Celou věc přvzali právní zástupci obou stran a na dalším zastupitelstvu budwe rozhodnuto
co s daným pozemkem dle dohody obou stran.
122. Projednání věcného břemene o zřizování a provozování podzemního vedení na
pozemku obce p.č. 798.
Starostka přečetla smlouvu o věcném břemenu na pozemku p.č.798 a bylo zjištěno, že firma
nedodala geometrický plán, tak celá věc byla posunuta do dalšího zastupitelstva.
123. Kontola hospodaření – přesuny mezi jednotlivými kapitolami
Místostarosta přednesl plnění rozpočtu , který tvoří příjmy 1 472 956,46 Kč a výdaje
2 311 773,31 Kč, pověřil učetní , aby provedla rozpočtové opatření, kdy se provedou
přesuny financí mezi účetními položkami, aby byl rozpočet plněný na 100%.
Čerpání rezerv se navýší z částky 530400,- Kč na 940357,60 Kč tedy čerpání
rezerv vzroste o 409975,60 Kč.

Usnesení 2009-123:
Zastupitelé souhlasí 6 hlasy pro s návrhem přesunů mezi účetními kapitolami,tak jak byl
předložen.
124. Návrh rozpočtu na rok 2010
Místostarosta přednesl návrh rozpočtu na rok 2010, kdy přímy budou činit předpokládanou
částku 863 300,- Kč a předpokládané výdaje budou činit 1 763 500,- Kč rozpočet je
předložen jako schodkový.
Usnesení 2009- 124:
Zastupitelé souhlasí s takto předloženým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto zápisu
šesti hlasy pro.
125. Prodej pozemku p.č. 225 – zahrada.
Starostka obce přednesla žádost paní YX o odkoupení pozemku p.č. 225 o výměře
809 m2. Cenu navrhl pan Voros a to 11 Kč za m2.
Usnesení 2009- 125:
Zastupitelé schválili prodej 6 hlasy pro, za cenu 11 Kč za m2.A pověřili starostku s
vyřízením prodeje a převodu.
126. Prodej části pozemku p.č. 509- ostatní komunikace
Starostka přednesla žádost pana XY o odkoupení části pozemku p.č. 509 před jeho garáží.
Cena byla stanovena 11Kč za m2.
Usnesení 2009- 126:
Zastupitelé prodej neschválili a to 4 hlasy byli pro a 2 hlasy se zdrželi hlasování.
127. Prodej pozemku p.č. 446- ostatní plocha.
Starostka obce přednesla návrh paní YX na odkoupení pozemku p.č. 446.
Zastupitelé navrhli přesunout prodej pozemku na další projednání a oslovit pana XY.,
zda by neměl zájem o odkoupení jedné části pozemku, aby mu nebyl dělen pozemek jiným
majitelem.
128. Různé
Starostka obce přednesla nabídku firmy Terra Verde s.r.o. Na odlesnění obecního pozemku
na p.č 189 a to za cenu 13 500,-.
Usnesení 2009 – 128/1:
Zastupitelé neschválili nabídku firmy Terra Verde s.r.o na odlesnění náletu 6 hlasy proti.
Dále starostka přečetla stížnost paní YX ohledně špatné cesty k jejich pozemku.
Usnesení 2009- 128/2:
Zastupitelé neshledali žádné opodstatnění na stížnost. Okolo poloviny pozemku vede
přístupová komunikace a je možné si udělat vjezd kde chtějí.Souhlasí 6 hlasy.
Dále starostka přednesla odpověď Družstva Brniště na zaplacení škody po vytopení obce.
Družstvo škodu hradit nebude. Byl dán návrh panem Hachem soudit. Starostka dala
hlasovat.

Usnesení 2009-128/3:
Zastupitelé neschválili návrh 6 hlasy proti soudit se.
Starostka přečetla žádost českého svazu ochránců přírody o finanční příspěvek na zraněná
zvířata, která vrací spolek zpět po uzdravení do přírody.
Usnesení 2009-128/4:
Zastupitelé neschválili žádný příspěvek 6 hlasy proti.
Po vyčerpání všech bodů programu bylo zasedání ukončeno v 19:15.
Ověřovatelé zápisu: pan Pechar
pan Voros
Místostarosta: Ing. Jiří Pechar
Starostka : Šárka Němečková

