Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne
14.1. 2011 od 18 hodin v budově obecního úřadu.
Zápis pro rok 2011 číslo 1.
18.Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
19.Kontrola usnesení z minulého zasedání
20.Rozpočtová změna č. 12: 63 851,- -povodně Liberecký kraj,13. Rozpočtová
změna -převody mezi kapitolami původní schodek měl být 901200,- Kč a konečný
schodek je 379 214,59 Kč nebylo vyčerpáno 521 985,41 Kč
21. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro
rok 2011 číslo smlouvy OLP/3253/2010
22..Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce ,a.s. na pozemek
p.č. 509.
23.Různé
24.Schválení zadání územního plánu
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 6 z 9 členů
zastupitelstva dle prezenční listiny.
18. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné , konstatovala, že zastupitelstvo
je usnášení schopné , určila ověřovatele zápisu p. Brůžka a pana Hacha.
Usnesení 2011-18:
Zastupitelé schválili program tak jak byl předložen a to 6 hlasy pro.
19.Kontrola usnesení z minulého zasedání:
Na minulém zasedání byla starostka pověřena obvoláním firem na opravu
nebytových prostor na obecním úřadě, kde máme záměr zřídit prodejnu.
Byl předložen návrh na opravu elektroinstalace :
Firma Elektro Nekola ve výši
77 210,97 Kč
Firma Elektro Titěra a Bárta ve výši
85 200,- Kč
Dále byl předložen návrh na opravu omítek:
Firma Zdeněk Bilko ve výši na obchod
na chodbu
Firma Pajkrt Jaroslav, Česká Lípa dohromady

39 740,- Kč
66 203,- Kč
157 000,- Kč

Usnesení 2011-19:
Zastupitelé schválili nabídku firmy Elektro Nekola ve výši 77 210.97 a to 6 hlasy pro,
dále schválili nabídku pana Bilka ve výši 39 740,- Kč

na opravu obchodu a to 6 hlasy pro. Dále pověřili starostku o oslovení odborníka na
opravu chodby, která je vlhká. Aby bylo možno určit řešení jak nejlépe chodbu
opravit a bylo to přesunuto do dalšího zasedání.
Dále starostka přečetla návrh paní Mrázkové, která chce prostory obchodu do
pronájmu. A panem Brůžkem bylo navržená výše nájmu takto: na první dva měsíce
nájem 1 Kč za měsíc a poté 1000,- Kč měsíčne.
Usnesení 2011 – 19/1:
Zastupitelé schválili pronájem nebytových prostor na obecním úřadě za cenu 1. dva
měsíce 1 Kč za měsíc a posléze 1000,- Kč měsíčně. Smlouva bude sepsána na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Dále zastupitelstvo určilo komisi ve složení : pan Brůžek, pan Samek, pan Pechar na
výběr nejlepší nabídky na zhotovení dveří na chodbě,aby se zamezilo průchodnosti
do celé budovy.
20. Rozpočtová změna č. 12: 63 851,- -povodně Liberecký kraj,13. Rozpočtová
změna -převody mezi kapitolami původní schodek měl být 901200,- Kč a konečný
schodek je 379 214,59 Kč nebylo vyčerpáno 521 985,41 Kč. Za finanční výbor
přednesl rozpočtové změny pan Brůžek.Zpráva finančního výboru je přílohou tohoto
zápisu.
Usnesení 2011- 20:
Zastupitelé schválili rozpočtové změny tak, jak byly předloženy a to 6 hlasy.
21. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro
rok 2011 číslo smlouvy OLP/3253/2010
Starostka přečetla smlouvu o spolupráci při zajišťování obslužnosti Libereckého kraje
pro rok 2011 číslo OLP/3252/2010.
Usnesení 2011-21:
Zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro rok 2011 číslo smlouvy OLP/3253/2010 a to 6 hlasy pro.
22. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce ,a.s. na pozemek
p.č. 509.
Starostka přečetla návrh smlouvy na zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
Distribuce, a.s. na pozemek p.č. 509.
Usnesení 2011-22:
Zastupitelé schválili návrh smlouvy na zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
Distribuce, a.s. Na pozemek p.č. 509 a to 6 hlasy pro.

23.Různé
Byla vznesena připomínka panem Sklenářem ohledně parkování aut v údolíčku.
Nelze protahovat sníh, protože auta stojí v cestě a jedno z aut bylo odřeno. A dále co
bude s pozemky, které zastupitelé schválili k prodeji a dotyční si je nekoupili.
Usnesení 2011 – 23:
Zastupitelé pověřili starostku, aby oslovila právníka,jak celou věc v údolíčku
napravit a poradit co s pozemky, které byli určené k prodeji a dotyční nemají zájem je
koupit, ale bezplatně je užívají.
24.Schválení zadání územního plánu
Starostka přečetla návrh územního plánu obce Velenice, který je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
Usnesení 2011-24:
Zastupitelé schválili zadání územního plánu tak, jak byl předložen a to 6 hlasy pro.
Po vyčerpání všech bodů bylo zastupitelstvo ukončeno v 19:30.
Ověřovatelé zápisu: pan Brůžek
pan Hach
Starostka: Šárka Němečková
Místostarosta: Ing. Jiří Pechar

