Zápis zastupitelstva obce Velenice konaného 9.5. 2012 od 17 hodin
v budově obecního úřadu.
85. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
86.Kontrola usnesení z minulého zasedání.
87. Výběr z nabídek na opravu chodby doručených na obecní úřad.
88. Výběr z nabídek na vytěžení a následné odkoupení dřeva, které je nutné pokácet z
důvodů realizace úpravy potůčku.
89. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení venkovních sanačních omítek a
malby obecního úřadu.
90. Různé
V okamžiku zahájení bylo přítomno 7 z 9 zastupitelů a po 8minutách dorazila paní Zárubová
pan Brůžek.
85. Zahájení,určení ověřovatelů zápisu.
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné, konstatovala, že zastupitelstvo je
usnášení schopné, určila ověřovatele zápisu pana Hacha a pana Rožbouda.
Usnesení 2012-85:
Zastupitelé schválili program tak, jak byl předložen a to 7 hlasy pro.
86. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Starostka přečetla návrh banky Ja T na terminovaný vklad, kde zastupitelé
na předešlém zasedání chtěli zjistit všeobecné podmínky a zda vklad i úrok bude
garantovaný. Paní Zárubová si dané věci musí prostudovat, aby zastupitelé rozhodli správně.
A jelikož starostka zapomněla přeposlat všeobecné podmínky p. Zárubové emailem tak
zastupitelé odložili usnesení na další jednání zastupitelstva. Paní Zárubová si všeobecné
podmínky vzala domů k prostudování.
87. Výběr z nabídek na opravu chodby doručených na obecní úřad.
Místostarosta zdělil přítomným, že na Obecní úřad došli 2 nabídky na opravu chodeb.
Tak paní Zárubová prohlásila proč jí starostka nezavolala a nepřikázala sehnat nějaké
další firmy. Starostka opáčila, že nikumu nic přikazovat nebude a všichni zastupitelé
věděli, že je zadáno výběrové řízení na opravu omítek, tak každý dle své iniciativy mohl
nějakou firmu sehnat. Dále se paní Zárubová otázala kolik firem obvolala starostka,
odpověď zněla 3 a to se jí zdálo málo. Pan Voros navrh, aby se tedy z přihlášených
firem vybrala firma, která zhotoví opravu omítek.
Firma – Novák Rostislav – zednické a obkladačské práce v ceně 45 795,Firma - Štípák Josef – zednicjké práce v ceně 58 890,Paní Zárubová chtěla vědět jaký systém sanačních omítek použije, tak po telefonické
domluvě s panem Novákem jsme se dozvěděli, že on používá systém firmy Job.
Kde jsme se během jednání přesvědčili na internetu, že systém se používá.
Usnesení 2012-87:
Zastupitelé na opravu sanačních omítek vybrali firmu Novák v celkové výši 45 795,a to 7 hlasy pro a 2 se zdrželi hlasování.

88. Výběr z nabídek na vytěžení a následné odkoupení dřeva, které je nutné pokácet z
důvodů realizace úpravy potůčku.
Starostka přečetla nabídky 3 firem, které se přihlásily do výběrového řízení a to
Městské lesy Česká Lípa za cenu pilařskou kulatinu
1 950,-/m3
surové kmeny hniloba
800,-/m3
Těžba dřeva
300,-/m3
po odečtu
pilařská kulatina
1 650,-/m3
surová kulatina
500,-/m3

Lesnická činnost – Jiří Linhart
Těžba dřeva - přibližování

vytěžené dříví

po odečtu

1 400,-/m3
350,-/m3
1050,-/m3

Pila Častolovice – Adam Pitr

pilařská kulatina
1 500,- /m3
palivové dřevo
500,-/m3
Dále se ještě naní Zárubuvá ptala, kde má zprávu od pana Brůžka, a starostka jí
odpověděla že neví, že žádnou zprávu jí zde pan Brůžek nenechal.
Dále se paní Zárubová ptala na dotace ohledně lesů zda pan Brůžek nějaké vyřídil.
Starostka jí odpověděla,že dotace nebudou a to z důvodů na druhé osazení dotace
nadávají a na prořezávky do 1500,- Kč nelze žádat o dotace.
Usnesení 2012-88:
Zastupitelé schválili nabídku Městských lesů ČeskáLípa a to 9 hlasy pro.
89. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení venkovních sanačních omítek a
malby obecního úřadu.
Starostka informovala zastupitele, že projekt , který se nechal zhotovit je nereálný z
důvodů spodní vody, která je ve výšce 1,30 m, projektant dopuručil 2 varianty:
– podříznout budovu
– zhotovit kvalitní sanační omítky a na omítky dát sanační barvu
Zadání veřejné zakázky je nedílnou přílohou tohot zápisu
Konec výběrového řízení končí 5.6. 2012 a na zasedání 6.6. 2012 bude vybrán
vhodný uchazeč.
Usnesení 2012-89:
Zastupitelé pověřili starostku vyvěšením.
90. Různé
Starostka přečetla návrh Smlouvy s Povodím Ohře o podmínkách realizace stavby na
pozemcích obce a to na pozemku p.č. 87 dočasný zábor a pozemek p.č. 559/6 dočasný
zábor. Zastupitelům dala k nahlédnutí projekt, která zpevní břehy daných pozemků
stromy a keři. Paní Pecharová si vzala projekt k prostudování domů.
Usnesení 2012-90:
Zastupitelé schválili smlouvu, tak jak byla předložena a to 9 hlasy pro.
Paní Zárubová se zeptala co bude s kaplí sv. Josefa se střechou. Starostka
informovala o tom, že požádala o stanovisko památkářů a to je kladné k opravě a

přečetla návrh pana Kouřila v ceně 40 350,-.

Usnesení 2012-90/1:
Zastupitelé schválil nabídku pana Kouřila ve výši 40 350,- Kč a to 9 hlasy.
Další téma do diskuse byla padající skála.
Starostka informovala zastupitele o správě oblastních geologů, kde obci bylo
doporučeno odtěžit náletové dřeviny a odtěžit uvolněné kameny a hlínu, která
narušuje s kořenovými baly celý pískovec a poté umístit sítě na zamezení dalších
pádů pískovce.
Pan Brůžek navrhl oslovit pana Hrubana, který má horolezeckou stěnu v Zákupech
a mohl by nám k tomu udělat nabídku.
Zastupitelé navrhli udělat výběrové řízení malého rozsahu, které je nedílnou součástí
tohoto zápisu, kde konec je stanoven do 5.6. 2012 a bude otevírání obálek na
zastupitelstvu dne 6.6. 2012.
Dále starostka otevřela téma dětský den. Pan Voros navrh opět udělat pohádkový les,
v loňském roce děti byly nadšené a moc se jimm to líbylo.
Finanční částka dětského dne, paní Zárubová měla připomínku, že ceny a malé
drobnosti by měli dostávat jen velenické děti. Že je to pro ně, ale že rodiče by měli
být tam kde bydlí , stejný názor měla paní Pecharová. Pan Hach měl námitku,protože
den dětí se dělá pro děti a není dobré řešit čí děti to jsou.
Zastupitelé se domluvili, že den dětí se uskuteční 2.6. 2012 od 14hodin a za finanční
částky od obce 2000,- .
Dále paní Pecharová chválí pana Vorose za sekání u Kaple sv. Josefa.
Pan Hach dal návrh na vymalování a doopravení kapličky naproti penzionu Hubert
a zhotovit mřížové dveře. Starostka mu sdělila že požádá památkáře o jejich
stanovisko a potom bude oprava možná.
Paná Zárubová měla připomínku, že nedostala kontrolu hospodaření obce, a
starostka ji ho předala stím, že to dávala na školení zastupitelů, kde nebyla přítomna.
Po vyčerpání všech bodů, bylo zastupitelstvo ukončeno v 19:15 hodin.

Ověřovatelé zápisu: pan Karel Rožboud

pan Hach
Místostarost: Pavel Samek

Starostka: Šárka Němečková

