Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 7.12.2010
od 18 hodin v budově obecního úřadu.
Zápis pro rok 2010 číslo 2.
10. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
11. Volba kontrolního výboru
12. Volba finančního výboru
13. Obecně závazná vyhláška 1/2010 o místním poplatku ze psů.
14. Obecně závazná vyhláška 2/2010 o místním poplatku za provoz systémového
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování
komunálního odpadu.
15. Rozpočet na rok 2011.
16. Rozpočtová změna č. 10 ve výši 30223,50 finanční dar od Města Doksy.
Rozpočtová změna č.11 ve výši 1479,- dotace na sčítání lidu v roce 2011.
17. Různé.
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 6 z 9 členů
zastupitelstva dle prezenční listiny.
10. Zahájení, určení ověřovatelů zápis
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné, konstatovala, že zastupitelstvo
je usnášení schopné, určila ověřovatele zápisu Bc. Irenu Samkovou a Ing. Karla
Nápravníka.
Usnesení 2010-10:
Zastupitelé schválili program tak jak byl předložen a to 6 hlasy pro.
11. Volba kontrolního výboru.
Starostka přečetla návrh kontrolního výboru ve složení: p. Hach – předseda,
Ing. Karel Nápravník -člen, Ing. Tereza Franková – člen.
Usnesení 2010-11:
Zastupitelé zvolili kontrolní výbor, tak jak byl navržen a to 6 hlasy pro.
12.Volba finančního výboru.
Starostka přečetla návrh finančního výboru ve složení p. Brůžek-předseda,
p. Samek – člen, p. Voros – člen.
Usnesení 2010-12:
Zastupitelé zvolili finanční výbor tak, jak byl předložen a to 6 hlasy pro.
13.Obecně závazná vyhláška 1/2010 o místním poplatku ze psů.
Starostka obce přečetlá návrh nové vyhlášky o místním poplatku ze psů.
Vyhláška je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení 2010-13:
Zastupitelé schválili závaznou vyhlášku 1/2010 o místním poplatku ze psů
a to 6 hlasy pro.
14. Obecně závazná vyhláška 2/2010 o místním poplatku za provoz systémového
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálního
odpadu. Vyhláška je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení 2010-14:
Zastupitelé schválili závaznou vyhlášku 2/2010 o místním poplatku za provoz
systémového shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování
komunálního odpadu a to 6 hlasy pro.
15.Rozpočet na rok 2011
Starostka obce přečetla návrh rozpočtu na rok 2011 a to na straně předpokládaných
přijmů 1 318 100,- Kč a na straně výdajů 2 732 500,- Kč a tudíž rozpočet je
schodkový a budeme čerpat z rezerv.Rozpočet na rok 2011 je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
Usnesení 2010 – 15:
Zastupitelé schválil návrh rozpočtu ve výši na straně přijmů 1 318 100,- Kč a na
straně výdajů 2 732 500,- Kč na straně výdajů a to 5 hlasy pro a 1 se zdržel
hlasování.
16. Rozpočtové změny :
10. rozpočtová změna – 30223,50 Kč dar od Města Doksy
11. rozpočtová změna - 1479,- KČ dotace na sčítání lidu v roce 2011
Pan místostarosta přečetl plnění rozpočtu a navhl přesuny financí mezi jednotlivými
kapitolami.
Usnesení 2010-16:
Zastupitelé schválil rozpočtové změny tak jak byli předloženy 6 hlasy a zároveŇ
chválili přesuny finací mezi jednotlivými učetnímu kapitolami.
17. Různé:
Bývalí dobrovolní hasiči požádali o zřízení hasičské jednotky, která byla zrušena pro
nespnění několika podmínek.
Usnesení 2010-17:
Zastupitelé schválili zřízení jednotky dobrovolných hasičů a to 6 hlasy pro.
Paní Mrázková J. Z Jablonného požádala o pronájem nebytových prostor naproti
kanceláři obecního úřadu. Již dříve jsem oslovila firmy na zřízení podmínek pro
obchod. To znamená znovu omítnout a vymalovat a provést novou elektroinstalaci.
Usnesení 2010-17/1:
Zastupitelé pověřili starostku, aby zajistila nabídky firem na opravu daných prostor.

Dále starostka sdělila ústní žádost pana Hozáka, který žádal o přispěvek na léčbu psa
který se zatoulal a on si ho ponechal a uhradil léčbu jeho zranění. Paní Franková
navrhla výši 3000,- Kč, protože náklady mu vyšplhaly na 11 000,- Kč a ještě pes není
doléčený.
Usnesení 2010-17/2:
Zastupitelé schválili příspěvek na léčbu psa panu Hozákovi ve výši 3000,- Kč a to 5
pro a 1 hlas byl proti.
Po vyčerpání všech bodů bylo zastupitelstvo ukončeno v 20:15.
Ověřovatelé zápisu : Bc. Samková Irena
Ing. Karel Nápravník
Starostka : Šárka Němečková
Místostarosta: Ing. Jiří Pechar

