Zápis zastupitelstva obce Velenice konaného 21.12. 2011
od 17 hodin v budově Obecního úřadu ve Velenicích.
68.Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
69.Návrh rozpočtového výhledu na roky 2011-2014
70.Návrh rozpočtu 2012
71.Různé – rozpočtové změny, převody mezi kapitolami.
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 6 z 9
členů zastupitelstva a to: Němečková Šárka, Ing. Jiří Pechar, Šárka Zárubová,
Ing. Karel Nápravník, Bc. Irena Samková, Pavel Samek. Omluvili se pro
nemoc: Petr Brůžek, Josef Voros, Hach Bohumil.
68.Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné, konstatovala, že
zastupitelstvo je usnášení schopné, určila ověřovatela zápisu paní
Zárubovou a Ing. Nápravníku.
Usnesení 2011 – 68:
Zastupitelé schválili program tak, jak byl předložen.
69.Návrh rozpočtového výhledu na roky 2011-2014
Starostka přečetla návrh rozpočtového výhledu na roky 2011-2014,
kde v roce 2011 : příjmy činily 1 430,- tis. A výdaje 1828,- tis. schodek
činil 398 tis., rok 2012 příjmy 1582,- tis a výdaje 1582,-, rok 2013
příjmy 1600,- tis. a výdaje 1600,- tis.,
rok 2014 příjmy 1600,- tis. a výdaje 1600,- tis.
Usnesení 2011-69:
Zastupitelé schválili návrh rozpočtového výhledu tak, jak byl
předložen a to 6 hlasy pro.
70. Návr rozpočtu přečetla starostka obce a to na straně přijmů
1 582 585,- Kč a na straně výdajů 2 009 176,- Kč. Rozpočet je
schodkový a bude se čerpat z rezerv z minulých let a to
426 591,- Kč.
Usnesení 2011- 70:
Zastupitelé schválili rozpočet tak, jak byl předložen a to na straně
přijmů 1 582 585,- Kč a na straně výdajů 2 009 176,- Kč. A to
6 hlasy pro.
71. Různé.
Starostka obce přečetla návrh na rozpočtové opatření na převod mezi
kapitolami na straně přijmů a výdajů.

Usnesení 2011-71:
Zastupitelé schválili návrh rozpočtových opatření tak jak byl předložen
a to 6 hlasy pro.
Dále starostka obce informovala o složení inventární komise a to
ve složení pan Hach, pan Voros, pan Brůžek.
Usnesení 2011- 71/1:
Zastupitelé složení inventární komise berou na vědomí.
Po vyčerpání všech bodů bylo zastupitelstvo ukončeno v 18 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Zárubová Šárka
Ing.Nápravník Karel

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar

Starostka: Šárka Němečková

