Zápis Zastupitelstva obce Velenice konaného 24.6.2011 od 18 hodin
v budově Obecního úřadu ve Velenicích:

40. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
41.Projednání partnerské smlouvy o budování protipovodňových
opatření mezi obcemi Mikroregionu Podralsko
42.Různé
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 5 z 9 členů zastupitelstva dle
prozenční listiny
40.Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné zastupitele, konstatovala , že
zastupitelstvo je usnášení schopné, určila ověřovatele zápisu pana Hacha a pana Vororse.
Usnesení 2011-40:
Zastupitelé schválili program tak , jak byl předložen a ověřovatele zápisu a to 5 hlasy pro.
41.Projednání partnerské smlouvy o budování protipovodňových opatření mezi obcemi
Mikroregionu Podralsko
Starostka obce přečetla návrh partnerské smlouvy mezi 6 obcemi Mikroregionu Podralsko
ohledně budování protipovodňových opatření, tato smlouva je nedílnou součástí zápisu, kde
obec Velenice se bude podílet částkou 84 134 ,- Kč a celková částka projektu je 7 311 192,- Kč,
dále starostka obce informovala o tom, že bude zřízeno konto,kam bychom měli poslat část peněz
na prvotní náklady projektu a částka je 25000,- Kč.
Usnesení 2011-40:
Zastupitelé schválili partnerskou smlouvu mezi 6 obcemi Mikroregionu Podralsko a uložení
peněz ve výši 25000,- Kč až bude konto zřízeno a to 5 hlasy pro.
42.Různé
Starostka obce informovala o žádásti organizace Českého svazu včelařů Mimoň,o.s. O
dotaci ve výši 5000,- Kč. Pan hach navrh výši 3000,- Kč.
Usnesení 2011-40/1:
Zastupitelé schválili dotaci ve výši 3000,- Kč a to 5 hlasy pro a pověřili starostku o zaslání
peněz na účet 0900866379/0800.
Starostka obce informovala o registračním formuláři na zasílání pomocí sms zpráv.
Usnesení 2011 40/2:
Zastupitelé schválili znění formuláře tak jak byl předložen a to 5 hlasy.
Pan Rožboud navrh koupi sekačky pro obec, která by měla mít sběrný koš, protože hasiči
dobrovolně pomáhají se sekání a jsou to poměrně velké plochy na údržbu.
Usnesení 2011-40/3:
Zastupitelé schválil koupi sekačky a to do maximální výše 40000,- Kč a tím pověřili pana Samka
a pana Rožbouda. Pověřili starostku,aby předala finanční částku 40000,- Kč panu Samkovi a ten
zajistí koupi sekačky a dovoz a to 5 hlasy pro.
Dále starostka obce informovala o žádosti OK Jiskra Nový Bor k zapůjčení sálu
na 15.10.2011 od 9 – 15 hodin. Panem Vorosem byla navrhnuta částka za zapůjčení 1500,- Kč

a záloha na věci které jsou na sále 2000,- Kč. Při poškození by záloha vrácena nebyla.
Usnesení 2011-40/4:
Zastupitelé souhlasí s takto předloženým návrhem a to 5 hlasy pro.
Dále pan Rožboud informoval, že se pan Záruba Jiří nabídl ke srovnání porostu za
kostelem od pařezů a srovnání terénu u hasičárny .
Po vyčerpání všechbodů byla schůze ukončena v 19: 00 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Pan Hach
Pan Voros
Místostarosta: Ing. Jiří Pechar
Starostka: Šárka Němečková

