Zápis zastupitelstva obce Velencie konaného 6.6. 2012
od 17 hodin v budově Obecního úřadu ve Velenicích
Zápis pro rok 2012 č. 4.
91. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
92. Kontrola hospodaření, 1. rozpočtové opatření
93. Kontrola usnesení z minulého zasedání
94. Řešení dopravní situace po uzavření mostů v Nových Zákupech
95. Výběr nabídek z veřejné zakázky malého rozsahu na omítky obecního úřadu.
96. Výběr nabídek z veřejné zakázky na odlesnění sklaního masívu.
97. Různé
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 7 z 9 zastupitelů.
Pan Hach a paní Pecharová byli pro nemoc omluveni.
91. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu.
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné, konstatovala, že
zastupitelstvo je usnášení schopné. Sdělila přítomným změnu v programu o
kontrole hospodaření a ověřovatele zápisu určila pana Brůžka a
slečnu Samkovou.
Usnesení 2012 – 91:
Zastupitelé schválili změnu programu, jak byla předložena a to 7 hlasy.
92. Kontrola hospodaření, 1. rozpočtové opatření
Kontrolu hospodaření přečetla paní Wolfová – učetní obce, kde námitku měla p.
Zárubová, že nedostala Fin výkaz a tak starostka obce odpověděla, že jí byl
poslán na email den předtím. Z výkazu bylo patrné, že obec má neočekávané
příjmy a to ve výši 189 083,- Kč. Paní Wolfová tak navrhla zastupitelům navýšení
přijmů a výdajů o částku 189 083,Paní Zárubová měla výhrady k tomuto návrhu a to když se navýší příjmy budou
zároveň větší i výdaje.Následně paní Zárubová navrhla přesunout peněžní
prostředky do rezerv i když jí bylo zděleno paní účetní, že máme před sebou
ukončení výběrového řízení a v rozpočtu – výdajích určitě nepočítáme s takovou
částkou a budeme dělat další rozpočtové opatření
Usnesení 2012-92/1:
Zastupitelé takto navržené rozpočtové opatření neschválili a to 4 byli proti a 3
pro.
Paní účetní poté navrhla druhou variantu, a to přesun pouze mezi ukazateli s tím,
že ke změně objemu rozpočtu nedojde.
Usnesení 2012-92/2:
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č.1, nenavýšit příjmy, i když je plnění
příjmů větší(prodej dřeva, finanční dary, daně), pouze přesunout u§ 3639 a §3725
použité položky – nezvýší se objem příjmů (ř. 1-4 přílohy) a dále upravit plnění
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výdajů dle skutečnosti a to tak, že se přesune potřebná částka z § 6171 pol.5169
(ř.5-33 přílohy), aniž by se měnil objem schválených výdajů pro rok 2012
a to 7 hlasy pro.Rozpočtové opatření je nedílnou součástí
usnesení č. 2012-92/2.
93. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Starostka přítomným připomněla, že stále máme v jednání uložení finančních
prostředků obce a přivítala finanční poradkyni paní Evu Cháb Kočí, která nám
udělala nabídku na terminovaný vklad od J&T banky, kde na minulém jednání
si zastupitelé mohli odnést podklady k tomuto vkladu. A paní Zárubová měla
připomínku proč zrovna tento produkt, tak jí bylo zděleno, že nám byly podány
3 možnosti kam uložit peníze a to terminovaný vklad, pak Bric a Conseq.
Zastupitelé se přiklonili k terminovanému vkladu.
Usnesení 2012-93:
Zastupitelé si vzali podklady k terminovanému vkladu a na dalším zasedání
rozhodnou zda uloží peníze na tento finanční produkt.
94. Řešení dopravní situace po uzavření mostů v Nových Zákupech
Starostka přivítala mezi přítomnými pana ředitele Krajské správy pana Růžičku a
dopravní inpektorku paní Macháčkovou.
Přítomným sdělila informace k chystané uzavírce, která proběhne na mostech
směrem na Nové Zákupy, kde pro osobní auta bude průjezd přes Nové Zákupy
povolen, ale nákladní doprava do průmyslové zóny bude vedena přes Velenice.
Starostka se snažila všemi možnými způsoby zajistit, aby tudy objízdná trasa
nebyla vedena, ale jak sdělil pan Růžička komunikace je kraje a není ničím
omezena a tudíž nevidí důvod proč tudy objížďku nevést.Starostka opáčila proč
v místech neudělat mostová provizoria a pan Růžička opáčil, že mostové
provizorium je drahé a v těchto místech téměř nemožné. V podstatě celá věc
je připravená a čeká se pouze na sanaci skály a objížďka bude spuštěná.
Dále se pan Růžička ústně zavázel, že komunikace budou po skončení objízdné
trasy uvedeny alespoň do stavu, který je nyní. Po objízdných trasách se dělají
opravy na které dostávají dotace. Dále paní Macháčková přislíbila pokud bude
jakýkoli problém ohledně komunikace máme jí to oznámit a ona celou věc
bude okamžitě řešit. Občané žádají starostku o požádání písemného stanoviska ,
v jakém rozsahu bude komunikace po objížďce opravena, dále poslat žádost na
omezení nosnosti mostů, aby zde nemohli jezdit kamiony. A dále oslovit pana
Machalíka, kdy bude opraven most u Bláhů. Dále občané požadovali, aby
starostka byla informována o objízdných trasách.
Usnesení 2012-94:
Zastupitelé nesouhlasí s objízdnou trasou a to 4 pro a 2 proti a 1 se zdržel.
Pře tímto bodem musel odejít pan Brůžek.
95. Výběr nabídek z veřejné zakázky malého rozsahu na omítky obecního úřadu.
Místostarosta otevřel 2 obálky , které byly doručeny na obecní úřad a to
pan Štípák
102 340,-

pan Novák

88 255,2

Dále pan Pechar měl připomínku, že to celé je kničemu pokud se barák
nepodřízne, tak to nemá význam.
Usnesení 2012 – 95:
Zastupitelé schválili nabídku pana Nováka za cenu 88 255,- a to 6 hlasy pro.
96. Výběr nabídek z veřejné zakázky na odlesnění sklaního masívu.
Místostarosta otevřel 4 obálky, které byly řádně doručeny na obecní úřad.
Ing. Jiří Světlý
760 000,Ladeo
476 904,p. Lundák
493 560,Freyssinet CS, a.s.
305 994,Zastupitelé se schodli na firmě Ladeo, protože již s Obcí Velenice spolupracovala
a mají v ceně i skládku.
Usnesení 2012-95:
Zastupitelé schválil nabídku firmy Ladeo - 476 904,- s DPH a to 6 hlasy pro.
97. Různé
Pan Voros podal informace, které zjistil ohledně posunutí značky obce .
Starostka obce by měla napsat dopis na dopraví ispektorát , aby značka byla
posunuta z důvodů křižovatky, nepřehledné zatáčky. Byť již v minulosti bylo na
dopravní inspektorát napsáno.
Po vyčerpání všech bodů bylo zasedání ukončeno v 19:30 hodin.
Ověřovatelé zápisu: Petr Brůžek
Irena Samková

Místostarosta: Pavel Samek
Starostka.: Šárka Němečková

