Zápis zastupitelstva obce Velenice konaného 12.9. 2012
od 17 hodin v budově Obecního úřadu ve Velenicích
Zápis pro rok 2012 č. 5.
98.Zahájení, změna programu, určení ověřovatelů zápisu
99.Kontrola usnesení z minulého zasedání
100. Schválení podmínek k prodeji truhlářské pily
101. Úprava smlouvy k pozemku p.č. 481
102. Projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Lesy ČR, s.p.
103. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno
104. Různé- 2. rozpočtové opatření, hasiči
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 6 z 9 zastupitelů.
Pan Voros, paní Zárubová a paní Pecharová se omluvili.
98.Zahájení, změna programu, určení ověřovatelů zápisu
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné, konstatovala, že
zastupitelstvo je usnášení schopné. Sdělila přítomným změnu v programu a
ověřovatele zápisu určila pana Hacha a pana Rožbouda.
Usnesení 2012-98:
Zastupitelé schválili změnu programu, jak byla předložena a to 6 hlasy pro.
99. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Starostka připomněla přítomným, že zůstalo v jednání uložení peněz firmě
JaT banka. A zároveň informovala zastupitele o nabídce KB v České Lípě
na zřízení Profi Spořícího účtu Bonus, kde se s částkou na účtu může volně
disponovat a úročeno je celý vklad 1%.
Usnesení 2012-99:
Zastupitelé neschválili uložení peněz do JaT banky a to 6 hlasy proti.
Usnesení 2012-99/1:
Zastupitelé schválili zřízení Profi Spořícího účtu Bonus a pověřili starostku
obce převedením a to 6.000 000,- Kč na nový podúčet a to 6 hlasy pro.
100.Schválení podmínek k prodeji truhlářské pily
Starostka informovala zastupitele o možném prodeji truhlářské pily, která je
umístěná v budově bývalého mlýna. Starostka informovala o tom, že
nechala udělat odhad soudním znalcem a ten je 6 200,- a 4 164,- Kč stály
služby odhadce tedy 10 364,- cena účetní je 13.800,- Kč. Zastupitelé
navrhli prodejní cenu 20000,- a to formou inzerátu, kde inzerát bude k
nahlédnutí na úředních deskách po dobu 3 týdnů. Formou obálek
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budou nabídky přijímány na podatelně obecního úřadu, po 3 týdnech tedy
do 3.10. 2012. Bude komise stanovená z 3 členů Hach, Němečková, Samek
a ti vyberou zájemce, který nabídne nejvíce.
Usnesení 2012-100:
Zastupitelé schválili možný prodej, tak jak byl předložen a komisy tak, jak
byla navržena a to 6 hlasy pro.
101.Úprava smlouvy k pozemku p.č. 481
Starostka obce seznámila přítomné se vzniklou situací, kde v roce 2006
proběhl prodej pozemku, ale převod se neuskutečnil, nový majitel požaduje
nápravu.
Usnesení 2012 – 101:
Zastupitelé pověřili starostku sjednáním nápravy a zhotovením nové
smlouvy a to 6 hlasy pro.
102.Projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Lesy ČR, s.p.
Starostka přečetla návrh firmy Lesy ČR, s.p., kde požadovali ještě
odkoupení části pozemku. p.č.18 o výměře 20m2.
Usnesení 2012-102:
Zastupitelé schválili smlouvu o budoucí kupní smlouvě s Lesy ČR tak, jak
byla předložena a to 6 hlasy pro.
103.Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno
Starostka obce přečetla návrh pana Mrázka na smlouvu o smlouvě budoucí
na věcné břemeno na místní komunikaci p.p.č. 509 a to na překopání a
umístění dešťové kanalizační přípojky.
Usnesení 2012-103:
Zastupitelé schválili návrh smlouvy o smlouvě budoucí pana Mrázka a to
6 hlasy pro.
104. Různé -2. rozpočtové opatření,
Starostka obce přečetla návrh rozpočtového opatření č.2 – příjmy byly
navýšeny o 239 637,- Kč dle skutečného plnění . Výdaje byly taktéž
navýšeny o 239 637,- Kč, a to z důvodů neplánované terénní úpravy
pozemku u silnice.Dále přečetla návrh drobných úprav mezi jednotlivými
položkami a paragrafi.
Usnesení 2012-104/1
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 2 – příjmy byly navýšeny
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o 239 637,- Kč dle skutečného plnění(prodej dřeva, dary, prodej pozemků,
EKO-KOM zpětný odvoz odpadu, dividendy). Výdaje byly taktéž
navýšeny o 239 637,- Kč a to z důvodů neplánované terénní úpravy
pozemku u silnice. Dále schválili úpravy mezi jednotlivými položkami a
paragrafi a to 6 hlasy pro. RO č.2 je přílohou tohoto usnesení.
104/2 Hasiči
Starostka obce informovala o tom, že hasiči dostali od Libereckého kraje
starší sirénu, ale obec musí zajistit na své náklady zabudování a přečetla
nabídku firmy Elektro Nekola a to ve výši 8961,60 Kč.
Usnesení 2012-104/2:
Zastupitelé schválili zabudování sirény a to firmou Elektro Nekola a to ve
výši 9861,60 Kč a to 6 hlasy.
Po vyčerpání všech bodů bylo zastupitelstvo ukončeno v 19 hodin.
Ověřovatelé zápisu: Bohumil Hach
Karel Rožboud
Místostarosta: Pavel Samek

Starostka : Šárka Němečková
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