Zápis a usnesení z jednání Zastupitelstva obce Velenice konaného dne
4.3.. 2011 od 18 hodin v budově obecního úřadu.
Zápis pro rok 2011 číslo 2.
25 .Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
26.Kontrola usnesení z minulého zasedání
27.Dodatek ke smlouvě s firmou Ave CZ odpadové hospodářství
28.Různé
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 7 z 9 členů dle
prezenční listiny.
Starostka obce oznámila členům zastupitelstva odstoupení Ing. Terezy Frankové a
přivítala novou zastupitelku paní Šárku Zárubovou.
Před přítomnými přečetla starostka obce slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích,, Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Velenice a jejich občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky ''. A vyzvala paní Šárku Zárubovou ke složení
slibu pronesením slova ,, slibuji'' a podpisem na přiloženém archu.(příloha tohoto
zápisu).
25.Zahájení, rčení ověřovatelů zápisu
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné, konstatovala, že
zastupitelstvo je usnášení schopné, určila ověřovatele zápisu pana Pavla Samka a
paní Šárku Zárubovou.
Usnesení 2011-25: Zastupitelé 7 hlasy pro schválili program tak jak byl
předložen.
26.Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Starostka přečetla návrh nájemní smlouvy z nebytových prostor na obecním úřadě,
kde bude zřízena prodejna potravin. Ke smlouvě měl několik výhrad pan Pechar,
které starostka opravila.
Usnesení 2011-26:Zastupitelé smlouvu schválili 7 hlasy pro po
opravách,kde smlouva je nedílnou součástí zápisu.
Dále se pan Voros zeptal co bude s chodbou na obecním úřadě, zatím je odstraněná
omítka , co se bude dělat dál. A navrhl zatím mokré zdi nechat větrat bez omítek.
Usnesení 2011-26/1: Zastupitelé schválili nechat chodbu zatím bez
omítek a to 7 hlasy pro.
27. Dodatek ke smlouvě s firmou Ave CZ odpadové hospodářství
Starostka obce přečetla dodatek ke smlouvě č. 3 o sběru, přepravě a odstraňování
odpadu.
Usnesení 2011-27: Zastupitelé schválili dodatek ke smlouvě s firmou
AVE CZ odpadové hospodářství a to 7 hlasy pro.Dodatek smlouvy je nedílnou

součástí zápisu.
28.Různé
Starostka informovala zastupitele o situaci s místním rozhlasem, kde velká část
vedení byla rozkradena a zastupitelé pověřili starostku o zjištění alternativ ohledně
nových metod ,jak informovat obyvatele. Bylo navrženo: bezdrátový rozhlas,
rozhlas pomocí přijímačů v domácnostech občanů, informace pomocí sms, zjištění
cenových nabídek a možností, co lze zřídit.
Dále na zastupitelstvu řekl svoji stížnost pan Cajthaml, kde obec prodala pozemek
p.č. 96 již v roce 2008 a on chtěl odkoupit část tohoto pozemku. Pozemek stále
užívá, nový vlastník mu nijak nebrání v užívání. Vznikla hádka mezi ním a pane
Sklenářem kvůli tomuto pozemku a panu Sklenářovi sdělil, že bude psát stížnost na
odbor životního prostředí o vytékající močůvce z jeho hnojiště pokud mu pozemek
neprodá. Dále sdělil, že stížnost zaslal v roce 2009 na obecní úřad ohledně stejného
problému a úřad dle něho nic neřešil. Bylo panu Cajthamlovi sděleno, že pan
Sklenář hnůj vyvozil tak, jak mu určil obecní úřad dle lhůty.
Dále pan Cajthaml požádal o všechny zápisy ze zastupitelstva za rok 2007 až do
roku 2008 do dubna.
Po vyčerpání všech bodů programu bylo zasedání ukončeno v 20:00.
Ověřovatelé zápisu : pan Pavel Samek
paní Šárka Zárubová
Místostarosta: Ing. Jiří Pechar
Starostka : Šárka Němečková

