Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 14.7. 2010
od 18. hodin v budově obecního úřadu.
Pro rok 2010 je to zápis číslo 4.
Program
158. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
159. Kontrola usnesení z minulého zasedání
160. Dodatek k veřejnoprávním smlouvám s městem Zákupy
161. Prodej pozemku p.č. 252 a p.č. 253
162. Nabídka firem na opravu hromosvodů
163. Různé
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 6 z 8 členů zastupitelstva dle
prezemční listiny.
158. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu.
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné, konstatovala, že zastupitelstvo je usnášení
schopné, určila ověřovatele zápisu p. Hacha a pana Brůžka.
Usnesení 2010-158:
Zastupitelé schválili program tak jak byl předložen 6 hlasy pro.
159. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Starostka přečetla návrh smlouvy na pronájem pozemků s ZOD Brniště.
Usnesení 2010- 159/1:
Zastupitelé s daným návrhem nesouhlasili a žádají nové zhotovení smlouvy, zejména na
domluveném datumu skončení nájmu, kde datum neodpovídá předem domluvenému a ve smlouvě
není možnost dalšího nájmu.Nově zhotovená smlouva bude projednaná na dalším jednání
zastupitelstva.
Dále byl přečten návrh pana na odkoupení pozemku p.č. 220.
Usnesení 2010-159/2:
Zastupitelé neschválili prodej pozemku p.č. 220 panu XYi a to 5 hlasy proti a 1 hlasem pro.
Dále starostka přečetla návrh smlouvy na pronájem pozemku p.č.855 v katastru obce Velenice.
Usnesení 2010-159/3:
Zastupitelé pověřili starostku, aby zajistila na příští jednání nájemce, aby zastupitelém vysvětlil
svůj záměr s danými pozemky v žádosti to není jasné.
160. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 29.9. 2004 a dodatek č. 2 k veřejnoprávní
smlouvě ze dne 1. 11. 2004.
Starostka obce přečetla návrh dodatku číslo 2 k veřejnovprávní smlouvě ze dne 29. 9. 2004.
Smluvní strany měmí článek V v odstavci I.) takto:
Čl. V – společná ustanovení :
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou : 1.1. 2011 do 31.12. 2015.

Usnesení 2010-160/1:
Zastupitelé schválil návrh dodatku číslo 2 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 29.9. 2004 a to změnou
Čl. V-společná ustanovení takto:
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou: 1.1. 2011 do 31.12. 2015.
A to 6 hlasy pro.
Starostka obce přečetla návrh dodatku číslo 2 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 1.11.2004
Smluvní starany mění článek V v odstavci I.) takto:
Čl. V – společná ustanovení:
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou: 1.1. 2011 do 31.12. 2015.
Usnesení 2010- 160/2:
Zastupitelé schválil návrh dodatku číslo 2 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 1.11. 2004 a
to změnou Čl. V-společná ustanovení takto:
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou: 1.1. 2011 do 31.12. 2015.
A to 6 hlasy pro.
161. Starostka přečetla žádost pana XY o odkoupení části pozemku p.č. 252 a p.č.253.
Usnesení 2010 – 161:
Zastupitelé žádost posunuli na dalšímu jednání z důvodů obecní studny, která se nachází na jednom
pozemku, který by po rozdělení připadl obci. A pověřili starostku, aby celou věc ověřila na
vodohospodářském úřadě.
163. Nabídka firem na opravu hromosvodu na budově obecního úřadu, kde stávající hromosvod je
nefunkční.
Usnesení 2010-162:
Zastupitelé určili komisi p. Pechara, p. Brůžka, p. Němečkovou, aby vybrali nejlepší návrh návrh
firem, protože jedna firma se omluvila a svůj předložila až později.
164. Různé:
Bylo zastupiteli připomenuta oprava cesty okolo Jokešů.
Usnesení 2010-164:
Zastupiteli byla určena komise ve složení p. Hach, p. Sklenář, p. Řehák na výběr nejlepší nabídky
na opravu.
V 19: 05 bylo zasedání zastupitelstva obce ukončeno.
Ověřovatelé zápisu : p. Hach
p. Brůžek
Starosta: Šárka Němečková
Místostarosta: Ing. Jiří Pechar

