Zápis zastupitelstva obce Velenice konaného 28.11. 2012 od
17 hodin v budově Obecního úřadu ve Velenicích
Zápis pro rok 2012 č.6
105. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
106. Změna programu
107. Kontrola z minulého zasedání
108. Rozpočtové opatření č.3
109. Rozpočtový výhled do roku 2015
110. Rozpočet na rok 2013
111. Schválení územního plánu
112. Plán inventur
113. Dodatek č.5 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
222/400181/19/07
114. Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za provoz systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
115. Různé
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 8 z 9 zastupitelů.
Pan Hach se omluvil.
105. Zahájení provedla starostka obce , přivítala přítomné , konstatovala, že
zastupitelstvo je usnášení schopné a určila ověřovatele zápisu pana
Vorose a paní Pecharovou.
Usnesení 2012-105:
Zastupitelé schválili ověřovatele, tak jak byli navrženi a to 8 hlasy pro.
106. Změna programu
Starostka přečetla změnu programu.
Usnesení 2012-106:
Zastupitelé schválili změnu programu, tak jak byla navržena a to 8 hlasy pro.
107. Kontrola z minulého zasedán
Starostka obce informovala zastupitele o pozemku p.č. 137, a p.č. 138 v
katastrálním území obce Velenice, který chtěla odkoupit p. Břehovská
na stavbu domu. Po konzultaci s právním zástupcem obce bylo navrženo
pozemek neprodávat, z důvodů stavby kanálu, který obec nechala
vybudovat.
Usnesení 2012-107:
Zastupitelé neschválili prodej pozemků p.č. 137, p.č. 138 a to 8 hlasy proti.
A pověřili starostku, aby oslovila paní Břehovskou, zda má zájem
pokračovat v nájmu pozemků.

108. Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření č.3 přečetla paní Wolfová účetní obce. Příjmy se
navýšili o částku 6 113 605,- (6000 000,- převod mezi účty) a výdaje
o částku 6 113 605,- ( 6000 000,- převod na spořící účet). Příjmy a
výdaje byly upraveny dle skutečného plnění.
Usnesení 2012- 108:
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření tak jak bylo přečteno.Příjmy se
navýšili o částku 6 113 605,- ( 6000 000,- převod mezi účty) a výdaje
o částku 6 113 605,- ( 6000 000,- převod na spořící účet). Příjmy a
výdaje byly upraveny dle skutečného plnění a to 8 hlasy pro. RO č. 3 je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
109. Rozpočtový výhled do roku 2015
Rozpočtový výhled přečetla paní účetní a to se změnou v roce 2013
o 20 tisíc z důvodů voleb.Jinak vše zůstalo jak bylo vyvěšeno.
Usnesení 2012-109:
Zastupitelé schválili rozpočtový výhled, tak jak byl předložen a to 8 hlasy
pro. Rozpočtový výhled je nedílnou součástí zápisu.
110. Rozpočet na rok 2013
Rozpočet přečetla účetní obce. Paní Zárubová navrhla snížit poplatek za
odpad z důvodů přijmů za tříděný odpad, po jejím propočtu na 400,- ze 450,
tudíž se sníží položka 1340 na 85750,-. A pak měl dotaz pan Pechar na
položku 5169 proč je tak vysoká, starostka odpověděla, že obec opravdu
platí za odvoz kontajnerů takovou částku, a dále se ptal na položku 6129
60000,- co je to a bylo mu odpovězeno, že původně to mělo být nové
zařízení do kanceláře ou, ale částka byla přesunuta na opravy a udržování.
Dále paní účetní informovala, že částka na obecním účtu byla k 1.1 2012
7 959 969,08 a k 28.11. 2012 je 7 967 908,55 tudíž nehospodaříme se
shodkem. Příjmy v celkové výši 1 820 100,- a výdaje 1820 100,-.
Usnesení 2012 -110:
Zastupitelé schválili rozpočet po projednání a úpravách ve výši: příjmy
1 820 100,- a výdaje 1 820 000,- a to 8 hlasy pro. Shválený rozpočet je
vyrovnaný a je nedílnou součástí tohoto zápisu.
111. Schválení územního plánu
Starostka přečetla návrh Územního plánu Velenice

Usnesení 2012-111:
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje návrh uzemního plánu Velenice a to
8 hlasy pro ve smyslu s ust. §54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebního řádu (stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů, že
návrh Územního plánu Velenice není v rozporu s politikou územního rozvoje , s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů
nebo stanoviskem krajského úřadu, konstatuje že není třeba přijímat rozhodnutí o
námitkách v souladu s ust. § 172 ods. 5 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, neboť námitky nebyly uplatněny a vydává ve smyslu
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona na použití ust. § 43 odst. 4
stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, ost. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analitických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Územní plán
Velenice.
112. Plán inventur
Plán inventur přečetla starostka obce a určila hlavní invetarizační
komisy ve složení : přeseda Petr Brůžek,
členové: Pecharová Vlasta , Irena Samková
Usnesení 2012-112:
Zastupitelé schválili plán inventur tak, jak byl předložen a to 8 hlasy pro.
113. Dodatek č.5 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
222/400181/19/07
Starostka obce přečetla dodatek firmy Ave CZ, kde zvedají poplatek
za občana na 490,- Kč a jinak podmínky smlouvy zůstávají beze změn.
Usnesení 2012-113:
Zastupitelé schválili dodatek č.5 ke smlouvě o sběru, přepravě a
odstraňování odpadu č. 222/400181/19/07 a to 8 hlasy pro.
114. Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za provoz
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Starostka obce přečetla vyhlášku č. 2/2012 se změnou částky na
400,- Kč a osvobození cizinců z poplatků z důvodů registrů, které
nejsou schopné dohledat zda cizinec, který zde byl nahlášen v
minulosti je zde stále trvale hlášen.

Usnesení 2012-114:
Zastupitelé schválili vyhlášku č. č.2/2012 o místním poplatku za provoz
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a to 8 hlasy pro.
115. Různé
Starostka obce informovala zastupitele o připravované II. fázy reformy
veřejné správy, kdy stavební úřad a matrika by měly být až v České Lípě.
Usnesení 2012-115:
Zastupitelé nesouhlasí s II. fází reformy veřejné správy a to 8 hlasy proti a
pověřují starostku, aby sepsala dopis a poslala ho na příslušné
ministerstvo.
Dále starostka informovala o projektu Podralského nadačního fondu –
koňská stezka, kde požadují po obci bezplatné užívání pozemků p.č. 276,
278 a 711.
Usnesení 2012-115/1:
Zastupitelé schválili 8 hlasy pro o bezplatném užívání pozemků p.č. 276,
278, 711, ale pozemky nebudou poničeny, aby obec neměla další
náklady.
Dalším bodem bylo prohrnování cest. Starostka přizvala pana Sklenáře,
kde zastupitelé měli pocit, že není prohrnováno včas. Určili paní
Zárubovou, která má zavolat panu Sklenářovi kdy má prohrnovat a vyjet
by měl do 30 minut po zavolání.
Dále starostka informovala o tom , že má záměr požádat o dotace na
opravu kaple sv. Josefa a na sochu sv. Prokopa.
Usnesení 2012- 115/2:
Zastupitelé souhlasí se záměrem požádat o dotace a to 8 hlasy pro.
Další dotaz vznesl pan Pechar, proč se uklidil pozemek Prokopům, myslel
tím padající skálu, kde pozemek je obce, je možné,že část pozemku udělala
firma Ladeo navíc, ale cena nebyla zvednutá a v podstatě se jednalo o
veřejný zájem. Krajská správa hrozila uzavřením komunikace a z důvodů
oprav mostů se celá věc musela rychle vyřešit.
Dále pan Voros vznesl požadavek o vykácení smrků u Prokopů z důvodů
přehlednosti v zatáčce a pověřili starostku, aby zjistila komu daný
pozemek patří.

Po vyčerpání všech bodů bylo zastupitelstvo ukončeno v 19 hodin.
Ověřovatelé zápisu: p. Voros Josef
p. Pecharová Vlasta
Místostarosta : Pavel Samek

Starostka : Šárka Němečková

