Zápis a usnesení z jednání obce Velenice konaného dne 17. února od 18:30 hodin
v budově obecního úřadu.
Pro rok 2010 je to zápis číslo 1.
129. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu.
130. Kontrola usnesení z minulého zasedání
132. Územní plán
133. Žádost o povolení k umístění stavby.
134. Prodej části pozemku p.č. 802.
135. Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok
2010.
136. Dodatek ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. 222/400181/19/07.
137.Žádost o projednání smlouvy o zřízení věcného břemene p.č. 509.
138.Zpráva finančního výboru.
139. Zpráva kontrolního výboru.
140. Různé.

;

V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 7 z 8 členů zastupitelstva dle
prezenční listiny.
129. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu.
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné , konstatovala, že zastupitelstvo je
usnášení schopné, učinila ověřovatele zápisu p. Pelce a p. Brůžka.
Usnesení 2010-129:
Zastupitelé schválili program 7 hlasy tak jak byl předložen.
130.Kontrola usnesení z minulého zasedání
Z minulého zasedání byla opět předložena již doplněná smlouva o zřízení věcného břemena
na pozemku p.č. 798 Českými Radiokomunakacemi.
Usnesení 2010-130/1:
Zastupitelé souhlasí se zněním smlouvy tak jak byla předložena 7 hlasy.
Dále byla z minulého zasedání předložena doplněna žádost paní YX o odkoupení
pozemku p.č.446 a manželů XX o odkoupení části pozemku p.č. 446 ležícího podél
jejich pozemku.
Usnesení 2010-130/2:
Zastupitelé schváli odprodej částí pozemku paní YX (část která sousedí z jejich
pozemkem)a zbývající pozemek manželům XX za cenu 11,-Kč/m2 a polovičí úhrady za
rozdělení pozemku a to 7 hlasy.
132. Územní plán.
Paní starostka pozvala paní Dostálovou za stavebního úřadu, aby přednesla výhody a
nevýhody s pořízením územního plánu. Po skončení přednesu paní Dostálové dala starostka
obce hlasovat o pořízení územního plánu.
Usnesení 2010- 132:
Zastupitelé 7 hlasy pro schválili pořízezení územního plánu.

133. Žádost o povolení k umístění stavby.
Starostka přednesla žádost manželů XX o souhlas se stavbou na parcele č. 452/1
v katastru obce Velenice.
Usnesení 2010-133:
Zastupitelstvo obce Velenice souhlasí s umístěním stavby nového RD na pozemku p.č. 452/1
v k.ú. Velenice u Zákup, který se nachází mimo současné zastavěné území obce Velenice,
dle ustanovení § 188 a odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů.Hlasování – 6 hlasů pro a 1 se zdržel hlasování.
134. Prodej části pozemku p.č. 802.
Starostka přednesla žádost pana XY o odkoupení části pozemku p.č. 802 o výměře asi
2000m2, kterou by chtěl využívat jako pastvinu, pozemek je v nepřístupné části obce a byla
panem Brůžkem navržena nižší cena pozemku a to 8 Kč/m2.
Usnesení 2010-134:
Zastupitelé schálili odprodej části pozemku p.č. 802 a to za cenu 8Kč/m2 a to 6 hlasy a pan
XY se zdržel hlasování.
135. Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok
2010.
Starostka přečetla smlouvu o zajišťování dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok
2010.
Usnesení 2010- 135:
Zastupitelé souhlasí se smlouvou o zajišťování dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro
rok 2010 tak jak byla přečtena a to 7 hlasy.
136. Dodatek ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. 222/400181/19/07.
Starostka obce přednesla návrh firmy AVE CZ , dodatek ke smlouvě č. 222/400181/19/07
na zvednutí cen odpadů a to na 458 Kč za občana na rok.
Usnesení 2010-136:
Zastupitelé souhlasí s dodatkem ke smlouvě č. 222/400181/19/07 tak jak byl přečten a to 7
hlasy pro.
137.Žádost o projednání smlouvy o zřízení věcného břemene p.č. 509.
Starostka obce přečetla návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 509 v katastrálním území obce Velenice.
Usnesení 2010-137:
Zastupitelé obce návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. 509 odsouhlasili 7 hlasy.
138.Zpráva finančního výboru.
Návrh finančního výboru přednesl pan Pelc o výši odměn,odměny se v roce 2010
nenavyšují, zústávají ve stejné výši jako v roce 2009.

Usnesení 2010-138:
Zastupitelé odsouhlasili nenavýšení odměn 7 hlasy.
139. Zpráva kontrolního výboru.
Kontrolní výbor projednal dne 4.2. 2010 inventarizaci pozemků obce. Kontrolou bylo
zjištěno, že do majetku obce nebyl zahrnut historický majetek obce, který byl obci přiznán
pozemkovým fondem. Po zjištění byla pověřena p. účetní nezaevidovaný majetek
zaevidovat.
140. Různé.
Stížnost pana XY na sníh na veřejné komunikaci, který brání v příjezdu autem k jeho
nemovitosti.
Usnesení 2010-140/1:
Přístup k nemovitosti má, tak zastupitelé rozhodli s danou věcí nedělat nic a to 7 hlasy.
Starostka obce přednesla žádost o.s. Pasant o příspěvek ve výši 608,- Kč na léčení drogově
závislých.
Usnesení 2010-140/2:
Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 608,- Kč a to 7 hlasy.
Žádost pana XY o odkoupení truhlářských strojů , třístrannou protahovačku 20.000,-Kč
a za srovnávačku 15 000,- Kč.
Usnesení 2010-140/4:
Zastupitelé odsouhlasili odprodej strojů třístranku za 20 000,- Kč a za srovnávačku 15 000,a to 7 hlasy.
Byl přednesen návrh na připojištění komunikacín ohledně pádu jedince.
Usnesení 2010-140/5:
Zastupitelé pověřilli p. Brůžka, aby zjistil podrobnosti a výhody daného připojištění.
Po vyčerpání všech bodů programu bylo zasedání ukončeno v 20:00 hodin.
Ověřovatelé zápisu : pan Brůžek
pan Pelc
Místostarosta: Ing. Jiří Pechar
Starostka :Šárka Němečková

