Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 7. 10. 2010 od 18 hodin v
budově obecního úřadu.
Zápis pro rok 2010 číslo 6.
167. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
168. Kontrola usnesení z minulého zasedání
169. Prodej pozemku p.č. 188
170. Kontrola hospodaření
171. Zpráva finančního výboru o rozpočtových změnách
172. Ocenění pozemků
173. Různé
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 6 z 8 členů zastupitelstva dle prezenční
listiny.
167. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné , konstatovala, že zastupitelstvo je usnášení
schopné, určila ověřovate zápisu p. Brůžka a pana Sklenáře.
Usnesení 2010-167:
Zastupitelé schválili program tak jak byl předložen a to 6 hlasy pro.
168.Kontrola hospodaření
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Starostka přečetla žádost pana XY na odkoupení pozemku p.č. 252/2 a 253/3 o výměře 398m2.
Prodej byl zastupiteli odložen z minulého jednání kvůli obecní studně, která se nachází v blízkosti
těchto pozemků a starostka byla pověřena zjištěním okolností z hlediska ochrany studny a
ochranného pásma okolo.
Starostka zjistila, že žádná ochraná pásma už okolo studen nejsou a tudíž prodeji nic nebrání.
Usnesení 2010- 168/1:
Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemků p.č. 252/2 a 253/3 o výměře 398 m2 za cenu
31Kč/m2 a to 6 hlasy pro.
Dále z minulého zasedání byla znovu přečtena smlouva s ZOD Brniště, kde byl správně uveden
datum o ukončení nájmu a to do 31. října 2013 a to je konec hospodářského roku.
Usnesení 2010- 168/2:
Zastupitelé takto předloženou smlouvu schválili nájem 16 394,- Kč ročně a to 6 hlasy pro.
169. Prodej pozemku p.č. 188
Starostka obce přečetla žádost YX o odkoupení zahrady p.č. 188 o výměře 561 m2, kterou má v
nájmu, za cenu obvyklou. Pan Voros navrh cenu 11,-Kč/m2.
Usnesení 2010-169:
Zastupitelé schválili odprodej pozemku p.č.188 za cenu 11,-Kč/m2 a to 6 hlasy pro.
170. Kontrola hospodaření
Místostarosta přečetl plnění rozpočtu a to 1791528,55 na straně přijmů a 1520788,22 na straně
výdajů.

Usnesení 2010-170:
Zastupitelé schválili kontrolu hospodaření 1791528,55 na straně přijmů a 1520788,22 na straně
výdajů a to 6 hlasy pro.
171. Zpráva finančního výboru o rozpočtových změnách:
Starostka přečetla zprávu finančního výboru o rozpočtových změnách:
3. rozpočtová změna – veřejná sbírka města Trhový Štěpánov ve výši 40 400,4. rozpočtová změna – finanční dar od Libereckého kraje na potraviny 10 400,5. rozpočtová změna – dotace od Libereckého kraje 93 600,6. rozpočtová změna – dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 450 000,7. rozpočtová změna – pomoc od města Doksy ve výši 100 000,8. rozpočtová změna- dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 30 000,9. rozpočtová změna – dotace na volby 20 000,-.
Celkévá výše změny v příjmech rozpočtu činí 744 400,Usnesení 2010- 171:
Zastupitelé schválil rozpočtové změny tak jak byly předloženy:
3. rozpočtová změna – veřejná sbírka města Trhový Štěpánov ve výši 40 400,4. rozpočtová změna – finanční dar od Libereckého kraje na potraviny 10 400,5. rozpočtová změna – dotace od Libereckého kraje 93 600,6. rozpočtová změna – dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 450 000,7. rozpočtová změna – pomoc od města Doksy ve výši 100 000,8. rozpočtová změna- dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 30 000,9. rozpočtová změna – dotace na volby 20 000,-.
Celkévá výše změny v příjmech rozpočtu činí 744 400,a to 6 hlasy pro.,
172. Ocenění pozemků.
Starostka obce přečetla návrh na ocenění pozemků obce, aby se mohli zanést do účetnictví.
Orná půda za cenu 6,- Kč/m2, pastvina 3,- Kč/m2.
Usnesení 2010-172:
Zastupitelé takto předložené ocenění pozemků schválili a to orná půda 6,- Kč /m2 , pastvina
3,- Kč/m2 a to 6 hlasy pro.
173. Různé
Starostka obce přednesla žádost pana XY o nájem pozemku p.č. 599/6 za cenu 800,- Kč za hektar a
přečetla nájemní smlouvu.
Usnesení 2010 – 173/1:
Zastupitelé schválili návrh smlouvy a výši nájmu a to 5 hlasy pro, pan Sklenář se zdržel hlasování.
Starostka přednesla návrh na zhotovení stěny z bednění a betonu u Soprů, kde se jim po povodních
začala valit stráň na dům a navrhla použít na to prostředky z peněžitých darů, které obec obdržela
po povodni.
Usnesení 2010- 173/2:
Zastupitelé schválili použití prostředků na postavení opěrné zdi u Soprů a to 6 hlasy pro.
Dále byla přečtena žádost firmy Pekařství Bohemia s.r.o. o peněžitý příspěvek na pojízdnou
prodejnu.

Usnesení 2010- 173/3:
Zastupitelé neschválili žádný příspěvek na firmu Pekařství Bohemia a to 6 hlasy.
Po vyčerpání programu bylo zastupitelstvo ukončeno v 19:30 hodin.
Ověřovatelé zápisu: pan Brůžek Petr
pan Sklenář Zdeněk
Starosta: Šárka Němečková
Místostarosta: Ing. Jiří Pechar

