Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 3.6.2010
od 18 hodin v budově obecního úřadu.
Pro rok 2010 je to zápis číslo 3.
Program
148. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
149. Kontrola usnesení z minulého zasedání
150. Závěrečný účet obce Velenice za rok 2009 a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok
2009
151. Zpráva finančního výboru
152. Kontrola hospodaření
153. Návrh jednacího řádu
154. Prodej pozemku p.č. 220.
155. Prodej pozemku p.č. 494/1
156. Určení počtu zastupitelů.
157. Různé
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 7 z 8 členů zastupitelstva dle prezenční
listiny.
148. Zahájení, určení ověřovatel zápisu.
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné, konstatovala, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné, určila ověřovatele zápisu p. Sklenáře a p. Brůžka.
Usnesení 2010-148:
Zastupitelé schválili progran tak, jak byl předložen 6 hlasy, 1 se zdržel hlasování,
149. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Starostka obce přečetla návrhy pana Záruby, firmy ZEPS s.r.o. a firmy Vogl na zhotovení
odvodňovacího kanálu u hájenky. Pan Záruba v částce 361961,18 Kč , firma ZEPS s.r.o. 418890,00
Kč a firma Vogl ve výši 279854,- Kč.
Dále z minulého zastupitelstva bylo obnoveno jednání se ZOD Brniště ohledně nájmu na obecní
pole, kde bylo stanoveno, že bude zhotovena smlouva do dalšího zastupitelstva, kterou
zastupitelstvo projedná.
Usnesení 2010-149:
Zastupitelé schválili návrh pana Záruby ve výši 361 961,18 Kč a to 6 hlasy pro 1 se zdržel
hlasování. Firma Vogl byť měla nejmenší nabídku nezahrnula do výpočtu celou kalkulaci dle
projektové dokumentace.
150. Závěrečný účet obce Velenice za rok 2009 a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok
2009.
Starostka obce seznámila zastupitele obce se závěrečným účtem obce Velenice za rok 2009
v celkové výši 1 777 663,65 na straně přijmů a 2 656376,83 na straně výdajů.a přezkoumání
hospodaření kontrolorem Libereckého kraje, který měl tyto nedostatky:
1. Porušení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávních celků a dobrovolných obcí ve znění pozdějších předpisů § 13 odst. 1
písmene b) – Nebyla přijata opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného
účtu. Přes vysokou četnost nedostatků.
2. Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti. Součástí závěrečného účtu nebylo
uložení úkolů k odstranění nedostatků, uvedených ve zprávě o přezkoumání

hospodaření za rok 2007 a uvedení konkrétních osob, zodpovědných za jejich
splnění.
3. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdejších předpisů § 8 odst. 4 –
účetnictví nebylo průkazné, protože nebyly průkazné účetní záznamy nebo nebyla
provedena inventarizace. Provedená inventarizace za rok 2007 nebyla úplná a
vykazuje formální nedostatky . Porušení zákona o účetnictví v neúplnosti inventur ve
všech položkách majetku.
4. Zákon č. 563/1991 Sb ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů § 30 ods. 5 –
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěšny. Obec vykázala ne účtu rozdílné hodnoty
v inventurních zápisech a výkazu rozvaha bilance na účtech 028 -drobný dlouhodobý
hmotný majetek a 315 Pohledávky za rozpočtové příjmy.
5. § 30 odst. 6 O inventarizačních rozdílech nebylo účtováno do příslušného účetního
období. Inventurou bylo zjištěno, že do 31.12. 2008 nebyly v účetnictví proúčtovány
vyřazené a prodané pozemky v roce 2007 a 2008.
6. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách § 3 ods. 3 odměna uvolněných členů
zastupitelstva – starosty a místostarosty na desetikoruny nahoru.
7. Zákon č. 250/200 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
§ 20 Obec nevrátila ve stanovené lhůtě nepoužité peněžní dotační prostředky ve výši
14 462,- Kč jako vratky na dotace na výdaje související s konáním voleb do
Evropského parlamentu ve výši 20000,- Kč.
8. Zákon č. 563 / 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Stav bankovního
výpisu k 31.12.2010 souhlasí se stavem ve výkazu Fin2 – 12M,ale v marginální
hodnotě nesouhlasí za výkaz rozvaha – bilance na účtu 231 – Základní běžný účet .
Usnesení 2010- 150 : Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou 7 hlasy pro, na základě
zjištěných chyb a
nedostatků uvedených v závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce ukládá
dotčeným osobám nápravu chyb a nedostatků :
1. Starostce Šárce Němečkové, aby se věc již neopakovala
2. Starostce Šárce Němečkové, aby celá věc byla napravena.
3. Účetní Janě Novotné, aby se již celá věc neopakovala.
4. Účetní Janě Novotné ,aby doúčtovala rozdíly.
Bylo již správně zaúčtováno
5. Účetní Janě Novotné a Ing. Jiřímu Pecharovi, aby celou věc napravili do 18.6. 2010.
6. Panu Pelcovi za finanční výbor, napraveno usnesením 2010-151.
7. Starostce Šárce Němečkové sjednat nápravu, bylo napraveno a zaplaceno penále fin
úřadu v České Lípě ve výši 608,- Kč.
8. Paní Janě Novotné, napraveno v lednu 2010.
151. Zpráva finančního výboru
Zprávu finančního výboru přečetla starostka obce, kde byly navrženy 2 rozpočtové změny:
1. Navýšení rozpočtu o 72600,- Kč dotace z Libereckého kraje na provoz obcí
plánovaná výše dotace 7200,- Kč přijatá 79800,- Kč
posíláno z kraje měsíčně ve výši 6650,2. navýšení rozpočtu o částku 20000,- Kč dotace na volby do poslanecké sněmovny.
Upravení výše odměn starosty a místostarosty
Původní odměna starosty 11 739,- nová výše odměny 11740,Původní odměna místostarosty 4 235,- nová výše odměny 4240,Usnesení 2010-151:
Zastupitelé schválili 1. rozpočtovou změnu ve výši 72600,- Kč a to 7 hlasy pro a 2. rozpočtovou

změnu ve výši 20000,- Kč a to 7 hlasy pro.
Dále schválili navýšení odměny starostce z 11 739,- na 11740,- Kč a to 7 hlasy a také navýšení
odměny místostarostovi z 4 235,- na 4240,- a to 7 hlasy pro.
152. Kontrola hospodaření.
Místostarosta přečetl zprávu o kontrole hospodaření, kde na straně výdajů je výše 533800.35 a na
straně přijmů je 567 650,74.
Usnesení 2010 – 152:
Zastupitelé schválili plnění rozpočtu 7 hlasy pro.
153. Návrh jednacího řádu.
Starostka přečetla návrh nového jednacího řádu, který bude nedílnou přílohou zápisu.
Usnesení 2010 – 153:
Zastupitelé schválili jednací řád tak jak byl přečten 7 hlasy pro.
154. Prodej pozemkun p.č. 220 panu XY.
Starostka obce přečetla žádost pana XY o odkoupení pozemku p.č. 220.
Zastupiteli bylo navrženo danou žádostd posunout do dalšího jednání z důvodu zhotovení cesty, zda
nebude potom nutné posunout hranice pozemku.
155. Prodej pozemku 494/1 manželům XX
Starostka přečetla žádost manželů XX o odkoupení pozemku 494/1 o výměře 605 m2. Pan Voros
navrh cenu 11 Kč za m2 tedy za pozemek 6655,- Kč.
Usnesení 2010 – 155:
Zastupitelé schválili prodej pozemku p.č. 494/1 o výměře 605 m2 za cenu 6655,- Kč. A to 7 hlasy
pro.
156. Určení počtu členů zastupitelstva
Místostarosta přečetl návrh 9 členů zastupitelstva, jak bylo doposud.
Usnesení 2010- 156:
Zastupitelé schválili počet 9 členů 7 hlasy pro.
157. Různé
Zastupitelstvu byl předložen geometrický plán panem XY na rozdělení pozemku p.č. 92 v
katastrálním území obce Velenice.
Usnesení 2010- 157/1:
Zastupitelé schválili geometrický plán na rozdělelení pozemku p.č. 92 a to 7 hlasy pro a pověřili
starostku, aby zajistila převod a kupní smlouvu k dané nemovitosti.
Byla také předložena stížnost paní YX na cestu okolo její nemovitosti a zastupitelé pověřili
starostku, aby obvolala firmy a zjistila jejich nabídky na opravu cesty (děr).
Dále byla přečtena stížnost na kanál u domu pana XY a starostka byla pověřena, aby zajistila jeho
vyčištění.
Dále byla předložena žádost manželů XX o využití pozemků po ukončení činnosti fotovoltaické

elektrárny na výstavbu 2 rodinných domů. Zastupitelé posunuli tuto žádost na dobu až se bude
zpracovávar územní plán.
Zastupitelé určili komisi k otevření obálek z poptávkového řízení na územní plán
ve složení: pan Hach, pan Pechar, pan Brůžek
V 19:15 bylo zasedání obce Velenice ukončeno.
Ověřovatelé zápisu: p. Sklenář
p. Brůžek
Starostka : Šárka Němečková
Místostarosta: Ing. Jiří Pechar

