Zápis Zastupitelstva obce Velenice konaného 28. 3. 2012
od 17 hodin v budově Obecního úřadu ve Velenicích
Zápis pro rok 2012 číslo 2.

82. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
83. Schválení zadání veřejné zakázky malého rozsahu na odizolování budovy a
zhotovení omítek obecního úřadu.
84. Různé
V okamžiku zahájení bylo přítomno 6 z 9 zastupitelů po 10 minutách dorazili pan
Voros a pan Rožboud a v 17: 50 dorazil pan Hach.
82. Zahájení , určení ověřovatelů zápisu.
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné, konstatovala, že
zastutelstvo je usnášení schopné, určila ověřovatele zápisu pana Brůžka,
paní Pecharovou Vlastu.

Usnesení 2012 – 82:
Zastupitelé schválili program tak, jak byl předložen a to 6 hlasy pro.
83. Schválení zadání veřejné zakázky malého rozsahu na odizolování budovy a
zhotovení omítek obecního úřadu.
Starostka obce představila Ing. Petra Sukdola MBA, který projektoval návrh
na odizolování celé budovy obecního úřadu a předala mu slovo. Pan Ing.
Sukdol informoval zastupitele o projektu stím, že v zimě kdy se byl na celou
věc podívat byl stav věci jiný. Proto udělal dodatek k projektu, který
navrhuje udělat ještě hydrogeologický průzkum o hladině spodní vody. Podle
kterého se ukáže, zda jím navrhovaný projekt je správný, či bude potřeba
vymyslet náhradní řešení. Paní Zárubová se zeptala kdo nám zaručí správné
zhotovení dle projektu. Ing. Sukdol odpověděl, že je možné zřídit autorský
dozor. Znovu padla otázka od paní Zárubové co to znamená a bylo jí
odpovězeno, sám autor bude dohlížet na zhotovení odvodnění. Dále paní
Zárubová měla dotaz kolik takové dozorování bude stát, tak jí bylo sděleno
zhruba něco okolo 1500 Kč za cenu cestovného pana projektanta. Paní
starostka se zeptala pana projektanta zda zhotovení vnitřních omítek
může být poškozeno zhotovením venkovních izolací, otřesy při kopání.
Bylo sděleno, že to na zhotovení nových vnitřních omítek nebude mít vliv.
Starostka obce přečetla Výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných
zakázkách. Celé znění výzvy je nedílnou součástí tohoto zápisu. Proběhla
debata mezi zastupiteli, kdy se domlouvala lhůta na podání nabídek a ta
byla stanovena do 27.4. 2012. Oznámení o výběru bude všem uchazečům
sděleno do 7. 5. 2012.Doba realizace je navrhovaná v květnu.

Usnesení 2012 – 83:
Zastupitelé schválili výzvu a to 8 hlasy pro.
84. Různé
Dle paní Pecharové Vlasty paní starostka zásadně porušila podmínky tím, že
nepřizvala paní Pecharovou na zastupitelstvo textovou zprávou a stalo se tak
2x. Bohužel paní starostka neměla tel. číslo na paní Pecharovou a tak jsem
nemohla poslat textovou zprávu. Zákon neukládá starostovi zvát zastupitele
na zastupitelstvo jiným způsobem než jak ukládá zákon, a to je řádným
vyvěšením a tak učiněno bylo.
Paní Pecharová měla dále připomínku na veřejnou službu, že se informovala
v Brništi u Ing Pastorka a tam se jim veřejná služba platí, dále sdělila
zastupitelům že to není jednoduchá agenda spojená s veřejnou službou.
Starostka sdělila přítomným, že není povinností obce platit za veřejnou
službu.
Dále měla paní Pecharová sdělení pro zastupitele, kde jim sdělila, že
současný stav ohledně uvolněné starostky je strašný, obec nená peníze a
že dává návrh o novém hlasování o uvolněném či neuvolněném starostovi.
A že ví, že její sestra paní Zárubová by funkci starosty vykonávala jako
neuvolněná a určitě by lépe reprezentovala obec než nynější starostka.
Paní Pecharová dále řekla starostce, aby odstoupila. Starostka řekla, ať je
odvolána zastupitelstvem. Nemám důvod odstoupit. Dle tvrzení paní
Pecharové starostka nedělá nic.
Usnesení 2012 – 84:
Zastupitelé neschválili změnu uvolněného starosty na neuvolněného a to
4 pro, 2 proti a 3 se zdrželi.
Dále paní Pecharová uvedla, že je jmenovaná do kontrolního výboru
na úřední desce a nikdo jí tuto informaci nesdělil. Tak starostka otevřela
internetové stránky obce a opravdu pani Pecharová nebyla v žádném výboru
zapsána.
Místostarosta připomněl dojmenování kontrolního výboru a starostka
navrhla paní Vlastu Pecharovou.
Usnesení 2012-84/1:
Zastupitelé schválili paní Vlastu Pecharovou do kontrolního výboru a to 9
hlasy pro.
Starostka připomněla ještě dojmenování finančního výboru a navrhla paní
Bc. Irenu Samkovou.
Usnesení 2012- 84/2:
Zastupitelé schválili Bc. Irenu Samkovou do finančního výboru a to 8 hlasy
pro 1 se sdržel.

Dále starostka obce přečetla návrh na zhodnocení peněz na účtu kde je
8 000 000,- Kč a to ve třech nabídkách :
– terminovaný vklad
– akcie
– dluhopisy
Zastupitelé pověřili starostku zjištěním všeobecných podmínek ke všem
variantám.
Pan Voros navrhl srovnání placu u kontajnerů u Kaple sv. Josefa pouze za
materiál.
Zastupitelé ho pověřili zpracování nabídky.
Paní Blahová se zeptala na odměnu místostarosty.Startostka odpověděla , že
místostarosta má 4500,- hrubého a zastupitel 310,- hrubého tedy 246,- čistého.
Pan Voros se ptal na odsunutí značky Velenice k domu Blahů, pan Brůžek mu
odpověděl, že dle zákona není po obou stranách souvislá zástavba, proto značku
posunout nejde.
Zastupitelé pověřili pana Vorose, aby zjistil jak je to opravdu s posunutím
cedulí u inspektora Gala z odboru dopravy Policie České republiky.
Dále za kontrolní výbor paní Vlasta Pecharová přijde 5.4. 2012 udělat kontrolu
zápisu ze zasedání.
Starostka obce informovala o školení zastupitelů od ministerstva vnitra
Ing. Janečkovou ohledně problematiky uvolněného starosty, které proběhne
16.4. 2012 od 16 hodin v budově obecního úřadu.
Pan Pechar měl otázku kam se ztratila lávka z potůčku a pískovce. Bohužel po
3 letech se nezjistí kam se pískovce poděli. Po domluvě s místostarostou jsme
lávku nechtěli vracet na místo z důvodů špatné bezpečnesti a v daném místě
lávka není nutná.
Dále pan Pechar měl připomínku , že není obnovený rozhlas a že staří
spoluobčané neumí s mobilem. Starostka panu Pecharovi odpověděla ,že
opravovat rozhlas je nereálné. Obec požádala o grant na nový rozhlas a čeká se
na vyhlášení výzvy od ministerstva životního prostředí.
Dále starostka přečetla nabídku firmy Street na opravu komunikace u pana
Pelce a to na částku 19 968,-, paní Zárubová chtěla, aby firmu někdo řádně
zkontrolaval.
Usnesení 2012 – 84/3:
Zastupitelé schválili opravu komunikace za cenu 19 968,- Kč a to 9 hlasy
pro.
Pan místostarosta informaval přítomné o padajícím kamení na komunikaci z
obecního pozemku.
Po vyčerpání všech bodů, bylo zastupitelstvo ukončeno 20:15 hodin.

Ověřovatelé zápisu: pan Petr Brůžek
paní Vlasta Pecharová

Místostarosta: Pavel Samek
Starostka: Šárka Němečková

