Zápis zastupitelstva obce Velenice konaného 7.3. 2012
od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Velenicích
Zápis pro rok 2012 číslo 1.-opravený na žádost p. Zárubové
72.Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
73. Volba místostarosty
74. Zpráva pana Brůžka o hospodaření v lesích obce Velenice
75. Odpisový plán pro rok 2012, dodatek číslo 1 k cestovním náhradám
76. Kontrola hospodaření obce
77. Závěrečný účet Obce Velenice za rok 2011 a výsledek přezkoumání hospodaření
obce za rok 2011
78. Prodej pozemku p.č. 515
79. Schválení zadání veřejné zakázky malého rozsahu na odizolování budovy a
zhotovení omítek obecního úřadu.
80. Hlasování o uvolněném či neuvolněném starostovi
81. Různé

V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 9 z 9 členů zastupitelstva dle
prezenční listiny.
Starostka obce oznámila členům zastupitelstva odstoupení Ing. Jiřího Pechara a Ing. Karla
Nápravníka a přivítala nové zastupitele pana Karla Rožbouda a paní Vlastu Pecharovou.
Před přítomnými přečetla starostka obce slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích,,
Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Velenice a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky ''. A
vyzvala pana Karla Rožbouda a paní Vlastu Pecharovou ke složení slibu pronesením slova ,, slibuji''
a podpisem na přiloženém archu.(příloha tohoto zápisu).
72. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu.
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné, konstatovala, že zastupitelstvo
je usnášení schopné, určila ověřovatele zápisu pana Petra Brůžka a Bc. Irenu
Samkovou,
Usnesení 2012-72:
Zastupitelé schválili program tak, jak byl předložen a to 9 hlasy pro.
73. Volba místostarosty.
Starostka obce navrhla na místostarostu pana Pavla Samka.Paní Šárka Zárubová se
zeptala pana Samka , zda bude jako místostarosta v době nepřítomnosti starosty
zajišťovat úřední hodiny. Pan Samek odpvěděl ,,ano“.
Usnesení 2012-73:
Zastupitelé hlasovali pro místostarostu pana Pavla Samka pro 8 hlasy a 1 se zdržel.
74. Zpráva pana Brůžka o hospodaření v lesích obce Velenice.
Pan Brůžek zodpověděl několik dotazů, zastupitelce Šárce Zárubové, proč se natěží
alespoň malé procento lesa, bylo jí odpovězeno, že dřevo na ceně stále stoupá tudíž
by počkal až se ceny ustálí a posléze kácel. I když kácet Velenický kopec by
byla škoda, protože zalesnění bude velmi složité a kopec by mohl zústat holý.
Další dotaz zněl na údržbu a obnovu lesů a hlavně čerpání dotačních titulů. Pan
Brůžek odpověděl, že nemá problém žádosti na dotace k zalesnění vyplnit a včas
podat.A slíbil paní Šárce Zárubové do 14. dnů předat výsledek hospodaření v lesích

obce Velenice v písemné formě.

75. Odpisový plán pro rok 2012, dodatek číslo 1 k cestovním náhradám (směrnice obce)
Starostka obce přečetla odpisový plán pro rok 2012, kde roční odpisy budou činit
40188,- Kč. Dále starostka přečetla dodatek číslo 1 k pravidlům pro poskytování
cestovních náhrad členům zastupitelstva a zaměstnancům obce a to:
Stravné – Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne obec členu zastupitelstva
a zaměstnanci obce stravné § 176 ods. 1 ZP ve výši:
a) 70,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
b)100,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
c)160,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
Základní náhrady za použití silničních vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 ods.4 zákoníku práce činí u:
a) jednostopých vozidel a tříkolek
1,00Kč
b) osobních silničních motorových vozidel
3,70Kč
Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se základní náhrada za 1 km
zvýší o 15%.
Průměrná ceny pohonných hmot za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty
zákoníku práce činí:
a)34,90 Kč u benzínu automobilového 95 oktanů
b)36,80Kč u benzínu automobilového 98 oktanů
c) 34,70Kč u motorové nafty
Usnesení 2012-75:
Zastupitelé schválili odpisový plán ve výši 40188,- Kč na rok 2012 a to 9 hlasy
pro, a dále schválili zastupitelé dodatek číslo 1 k pravidlům pro poskytování
cestovních náhrad členům zastupitelstva a zaměstnancům obce a to 9 hlasy pro.
76. Kontrolu hospodaření
Kontrolu hospodaření přečetla paní Kateřina Wolfová – účetní, finanční výkaz za
leden , kde na straně příjmů bylo156 839,86 Kč a na straně výdajů 121182,37 Kč.
Usnesení 2012 – 76:
Zastupitelé hospodaření obce berou na vědomí.
77. Závěrečný účet obce Velenice za rok 2011 a výsledek přezkoumání hospodaření
obce za rok 2011.
Závěrečný účet přečetla paní Wolfová , kde na straně přijmů bylo 1 749 475,41Kč
a na straně výdajů 2079402,06 Kč, kde schodek 329 926,65 byl způsoben
investicemi . Při přezkoumání hospodaření obce Velenice za rok 2011 bylo
konstatováno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Usnesení 2012 – 77:
Zastupitelé schválili závěrečný účet a kontrolu hospodaření bez výhrad a to 9 hlasy
pro.
78. Prodej pozemku p.č. 515.
Starostka přečetla žádost paní Samkové o odkoupení pozemku p.č. 515, kde žádala
zastupitele o navržení ceny. Byla navržena cena 8,- Kč za m2.
Usnesení 2012-78:
Zastupitelé schválili prodej pozemku p.č. 515 o výměře 863 m2 za cenu 8,- Kč/m2,
6904,- Kč a to 9 hlasy pro.

79. Schválení zadání veřejné zakázky malého rozsahu na odizolování budovy a
zhotovení omítek obecního úřadu.
Starostka informovala zastupitele, že projekt nebyl dodán z důvodů nemoci
architekta.Navrhla další zastupitelstvo 21.3. 2012.
Usnesení 2012-79:
Zastupitelé berou na vědomí.
80. Hlasování o uvolněném či neuvolněném starostovi.
Před tímto hlasováním proběhla živá diskuze. Paní Šárka Zárubová sdělila
přítomným, že uvolněný starosta stojí obec 458 796,- ročně a neuvolněný 133824,ročně a tedy úspora by byla 324 972,-, a obec je ve schodku za loňský rok
329 926,65 Kč.
Usnesení 2012-79:
Zastupitelé neschválili změnu uvolněného starosty na neuvolněného a to 4 proti,
2 pro a 3 zdrželi hlasování.
81. Různé:
Starostka obce informovala zastupitele o možnosti přidružení se s dopravou pro děti,
které končí ve 13:30 a autobus jede až v 15:30. Ale podrobnosti budou sděleny na
dalším zastupitelstvu.
Pan Voros informoval o špatném stavu silnice okolo pan Pelce, tak pan Hach navrh
její opravu, tak mu paní Šárka Zárubová sdělila, že na opravu nejsou peníze.Dále pan
Voros upozornil na špatný stav autobusové zastávky u Sklenářů. Pan Brůžek dal
návrh na vybudování kanalizace. A po debatě s občany se doszvěděl, že studie na
realizaci kanalizace proběhla někdy okolo roku 1997 a občané o připojení na
kanalizaci neprojevili zájem. Tak mu paníZárubová řekla, ať obejde občany a zjistí
jejich zájem nyní. Pan Brůžek to chtěl učinit v písemné formě, aby popřípadě
nemohli svůj názor změnit.
Po celý průběh zastupitelstva měl dotazy pan Pechar :
- že si jako paní starostka píši cesťáky na osobní nákupy, starostka odpověděla, že to
není pravda . Pokud bude mít zájem může se zastavit na úřadě v úředních hodinách
a veškeré cesťáky mu ukáži a za poplatek ofotím.
- další dotaz zněl na telefon kolik starostka provolá , tak jsem mu odpověděla, že
paušál je něco okolo 1200,- Kč měsíčně a pevná 1500,- tak mi pan Pechar sdělil, že
telefonuji Obamovi.
- dále dle něho by zrušil internet, telefon a vše co k tomu patří a dělal by to všechno
jako kdysy.
Dále paní Šárka Zárubová pochválila práci paní účetní.

Po vyčerpání všech bodů , bylo zastupitelstvo ukončeno ve 20:30.
Ověřovatelé zápisu:

Bc. Irena Samková
Petr Brůžek

Místostarosta: Pavel Samek

Starostka : Šárka Němečková

