Zápis ze Zastupitelstva obce Velenice konaného 20.5.2011 od 18 hodin
v budově Obecního úřadu ve Velenicíh,
pro rok 2011 zápis č. 3
29.Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
30.Kontrola usnesení z minulého zasedání,
revokace usnesení 2008-63
31. Dojmenování kontrolního výboru
32.Informace o akci ,, Velenický potok“
33.Rozpočtová změna číslo 1.
34.Různé
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 9 z 9 členů zastupitelstva dle
prezemční listiny.

29.Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné zastupitele, konstatovala, zastupitelstvo
je usnášení schopné, určila ověřovatele zápisu p. Samka a Ing. Nápravníka.
Usnesení 2011-29:
Zastupitelé schválili program a ověřovatele zápisu tak jak byl předložen a to 9 hlasy pro.

30.Kontrola usnesení z minulého zasedání,
revokace usnesení 2008-63
Starostka přečetla návrh k revokaci usnesení o prodeji pozemku p.č. 92/2 a to panu XY z
důvodů vodního zdroje na pozemku, který by v budoucnu mohlal sloužit jako vodní zdroj.
Usnesení 2011-30:
Zastupitelé schválili revokaci usnesení 2008-63 a to 9 hlasy pro.

31. Dojmenování kontrolního výboru
Starostka obce navrhla dojmenování kontrolního výboru . Z důvodů odstoupení
Ing . Terezy Frankové má kontrolní výbor pouze 2 členy. Starostka obce navrhla za nového člena
paní Šárku Zárubovou.
Usnesení 2011-31:
Zastupitelé schválili 9 členy paní Zárubovou za členku kontrolního výboru. A to 9 hlasy pro.

32.Informace o akci ,, Velenický potok“
Starostka obce informovala zastupitele o pokračujícím projektu ohledně protipovodňového
opatření, kde přečetla návrh smlouvy o odkoupení pozemků , které jsou pod korytem potoka.
Zastupitelé odložili smlouvu do dalšího jednání z důvodů vzdálenosti cestičky ke sklepům a
pověřili starostku, aby zjistila podrobnosti ohledně vykoupení pozemků.

33.Rozpočtová změna číslo 1.
Rozpočtové změny navrhl předseda finančního výboru pan Brůžek, kdy bylo
předpokládáno, že Liberecký kraj poskytne dotaci ve výši 79800,- a bylo poskytnuto pouze 60096,tedy příjmy by měli být sníženy o 19704,- Kč to znamená že se poníží příjmy o 19704,- na položce
4112 a zároveň navýší příjmy z rezerv pol. 8115.
A ještě rozpočtovou změnu kterou poskytlLiberecký kraj na sčítání lidu ve výši 773,-Kč
tedy na položku 4111 UZ 98005.
Dále finanční výbor provedl kontrolu mezd, kde bylo zjištěno že v měsíci říjnu byly
přeplaceny mzdy o 126,- Kč a to 5 zastupitelům tedy 630,- Kč celkem. A pan Brůžek navrh
ponechat jim tento přeplatek jako odměnu za skončené volební období.
Dále bylo zjištěno, že byla špatně vypočtena mzda místostarostovi, kde místo hrubé odměny
4500,- Kč bylo počítáno se 4000,- Kč. Bylo navhnuto zastupiteli doplatit odměnu i zdravotní
pojištění a daň.
Usnesení 2011-33:
Zastupitelé shcválili rozpočtové změny, tak jak byla předloženy a to 9 hlasy pro.
Dále zastupitelé schváli přeplatek ve výši 630,- Kč celkem jako odměnu za skončené volební
období a to 9 hlasy. A doplatit místostarostovi odměnu ve výči, která mu náleží a to 3051,- Kč
čistého a to 9 hlasy pro.

34.Různé
Starostka obce přednesla návrh firmy CENTROPOL ENERGY na levnější energii.
Zastupitelé pověřili místostarostu a starosku, aby si sjednali schůzku s distributorem a zeptali se
jěště na podrobnosti ke změně kdyby obec přešla k jinému dodavateli elektřiny.
Dále starostka přečetla návrh na zhodnocení finančních prostředků obcí od Českomoravské
stavební spořitelny.
Zastupitelé přesunuli nabídku do dalšího jednání z důvodů, kde mají jěště několik dotazů k prodejci
produktu.
Dále zastupitelé pověřili starostku vyhlášením poptávkového řízení na otlučení a likvidaci
omítek v kanceláři obecního úřadu, na zhotovení nových omítek a vymalování kanceláře.
Zastupitelka paní Zárubová navrhla koupi sekačky s košem.
Zastupitelé koupi zatím odsunuli až podle nutnosti jak často bude trávu sekat.
Pan Brůžek byl výhradně proti koupi, protože sekačka s košem je na plochy obce zcela zbytečná.
Dále pan Voros navrh okopání kapličky a slíbyl, že do dalšího zasedání zastuitelstva spočítá
rozpočet na odkopání.
Po vyčerpání všech bodů byla schůza ukončena v 19:00.
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Nápravník Karel
p. Samek Pavel

Starostka: Šárka Němečková
Místostarosta: Ing. Jiří Pechar

