Zápis Zastupitelstva obce Velenice konaného 6.12.2011
od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Velenicích
52. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
53. Kontrola usnesení z minulého zasedání
54. Návrh rozpočtu 2012
55. Návrh směrnic na odpisování majetku a schválení směrnic na účetnictví,
plán inventur.
56. Dodatek ke smlouvě s firmou AVE 222/400181/19/07
57. Žádost paní Přerovské na zatrubnění kanálu kolem pozemku p.č. 499 a
kanál se nachází na pozemku obce p.č. 509.
58. Návrh na rozpočtová opatření, převody mezi kapitolami
59. Návrh rozpočtového výhledu na rok 2009-2014
60. Aktualizace povoďňového plánu obce Velenice
61. Návrh na odstoupení od smlouvy o spolupráci mezi městem Zákupy a
obcí Velenice při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany.
62. Různé
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 7 z 9 členů zastupitelstva a to:
Samek Pavel, Ing. Jiří Pechar, Bc. Irena Samková, Ing. Karel Nápravník, Hach
Bohumil, Šárka Zárubová, Šárka Němečková.Josef Voros a Petr Brůžek se z jednání
omluvili.
52. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu.
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné, kontatovala, že je zastupitelstvo
usnášení schopné, určila ověřovatele zápisu p. Hacha a Bc. Irenu Samkovou.
Usnesení 2011-52.
Zastupitelé schválili program tak, jak byl předložen a to 7 hlasy pro.
53. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Starostka informovala zastupitele o zrušení veřejné zakázky na odizolování budovy obecního
z důvodu nezájmu firem.
Zastupitelé pověřili starostku vyhlásit nové výběrové řízení již v lednu, aby na celou akci byl
dostatek času.
54. Návrh rozpočtu na rok 2012
Starostka přečetla návrh rozpočtu na rok 2012. Jelikož se panu Pecharovi a paní Zárubové
jevil jako velmi schodkový a starostka nevěděla přesně co dvě položky rozpočtu znamenají,
tak zastupitelé jednání o rozpočtu přesunuli na další jednání zastupitelstva.
Dále pověřili starostku o zhotovení vyhlašky(dodatku ) na odpad na zvýšení poplatku ze 400,na 450,- Kč.
55. Návrh směrni na odpisování majetku a chválení směrnic na účetnictví, plán inventur.
Starostka přečetla návrh směrnic na odpisování a směrnice na účetnictví a plán inventur.
Usnesení 2011-54.
Zastupitelé schválili návrh směrnic na odpisování majetku a schválení směrnic na účetnictví
a plán inventur a to 7 hlasy pro.

56. Dodatek ke smlouvě s firmou AVE 222/400181/19/07
Starostka přečetla návrh dodatku ke smlouvě s firmou AVE 222/400181/19/07.
Usnesení 2011-56.
Zastupitelé schválili dodatek ke smlouvě tak, jak byl přečte a to 7 hlasy pro.
57. Žádost paní Přerovské na zatrubnění kanálu kolem pozemku p.č. 499 a kanál se nachází
na pozemku p.č. 509.
Starostka přečetla žádost paní Přerovské na zatrubnění kanálu kolem jejího pozemku
p.č. 499 .
Usnesení 2011-57.
Žádost paní Přerovské zastupitelé neschválili z důvodů úspor a to 7 hlasy proti.
58. Návrh na rozpočtová opatření č. 3, převody mezi kapitolami.
Starostka přečetla návrh rozpočtových opatření č.3 předložené finančním výborem
1. na pol 4112 přidat 4,- Kč( zaokrouhlení přijaté dotace z 60096,- Kč na 60 100,- K4.
2. opravy a udržování veřejného osvětlení nyvýšit o 100000,Rozpočtová skladba 3631 5171+100000,- peníze převést z opravy a udržování silnic na
rozpočtová skladba 2212 5171 - 100000,-. Jedná se o převod mezi kapitolami.
3. Požární ochrana - dar 8000,- použít na opravy , rozp. skladba 5512 5171 +8000,4. činnost místní správy převod finančních přostředků mšzi kapitolami:
6171 5162 telefon + 35 000,-,6171 5169 ost. nákl. + 180 000,-, 6171 5171 opravy +50000,celkem 265 000,-, údržba veřejné zeleně 3745 5171 -265 000,-.
Usnesení 2011-58:
Zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 3, tak jak byly předloženy a to 7 hlasy pro.
59. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2009-2014
Starostka přečetla návrh rozpočtového výhledu na roky 2009-2014, zastupitelé návrh
přesunuli do dalšího jednání zastupitelstva.
60.Aktualizace povodňového plánu
Starostka obce informovala zastupitele o nutné aktualizaci povodňového plánu.
Informovala zastupiteleo možném získání dotací na povodňový plán. Zastupitelé poveřili
starostku o zkušební zhotovení povodňového plánu a pověřili starostku konzultací s paní
Mgr. Píškovou ohledně krizového plánu.
61.Návrh na odstoupení od smlouvy o spolupráci mezi městem Zákupy a obcí Velenice
při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany.
Starostka přečetla návrh na odstoupení od smlouvy z důvodů zřízení vlastní jednotky
hasičů.
Usnesení 2011-61:
Zastupitelé schválili odstopení od veřejnoprávní smlouvys městem Zákupy při plnění
úkolů požární ochrany a to 7 hlasy pro.
62. Různé.
Starostka přečetla návrh paní Mrázkové na snížení nájmu z obchodu a to na 1,- Kč z
důvodu malých tržeb a to zpětně. Dále starostka zastupitele informovala o
nezaplacené elektřině a nájem v celkové výši 11204,- Kč.
2

Usnesení 2011-62/1:
Zastupitelé neschválili žádost p. Mrázkové o snížení nájmu na 1,- Kč a ponechali nájem na
1000,- Kč měsíčně.
Starostka přečetla návrh firmy TrollJets,s.r.o. na servis softwaru a hardwaru
a to 790,- Kč měsíčně paušál.
Usnesení 2011-62/2:
Zastupitelé neschválili nabídku firmy TrollJets, s.r.o. a to 7 hlasy proti.
Starostka přečetla zprávu kontrolního výboru, kde bylo zjištěno špatné zaokrouhlení při
počítání odměn zastupitelů a místostarosty, kde odměna zastupitele byla přeplacena o 5 Kč
měsíčně a odměna místostarosty o 450,- Kč.
Usnesení 2011-62/2:
Zastupitelé schváli vrácení přeplatku a to za 10 měsíců 50,- Kč a místostarostovi 4500,- Kč
a to 7 hlasy pro.
Po vyčerpání všech bodů byla schůze ukončena ve 20:00.
Ověřovatelé zápisu: pan Bohumil Hach
Bc. Irena Samková

Místostarosta: Ing. JIří Pechar

Starostka : Šárka Němečková

