
Stručný zápis zastupitelstva obce Velenice konaného dne 29. 01. 2014 od 18.30 hodin na 

obecním úřadě  

001. Přečtení změny programu zastupitelstva obce 
002. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu 
003. Cestovní náhrady roku 2014 podle vyhlášky č. 435/2013 Sb. 
004. Novela nařízení č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 

pozdějších předpisů 
005. Žádost o prodej části pozemku p.č. 509 
006. Žádost  o prodej pozemků p.č. 29, 31 
007. Různé 
 
 
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 7 z 9 zastupitelů. Omluven p. Hach, p. 
Němečková. 
 
001. Přečtení změny programu zastupitelstva obce 
Starostka přečetla změnu programu zastupitelstva obce. 
Usnesení 2014 – 001: Zastupitelé schválili změnu programu zastupitelstva tak, jak byla přečtena, a 
to 7 hlasy pro. 
 
002. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu 
Zahájení provedla starostka obce. Ověřovatele zápisu určila p. Vöröse, p. Rožbouda. 
Usnesení 2014 – 002: Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu, a to 5- ti hlasy pro, 2 se zdrželi. 
 
003. Cestovní náhrady roku 2014 podle vyhlášky č. 435/2013 Sb. 
Starostka přečetla sazby pro stravné a cestovní náhrady pro rok 2014. 
Usnesení 2014 – 003: Zastupitelé schválili stanovené sazby stravného a cestovních náhrad tak, jak 
bylo přečteno, a to 7 hlasy pro. 
 
004. Novela nařízení č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 

pozdějších předpisů  
Starostka přečetla aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2014. Zastupiteli 
bylo navrženo zvýšení odměny místostarostovi a starostovi, ostatní odměny ponechat v dosavadní 
výši. Odměna místostarosty a starosty navržena v těchto výších: 
1. odměna místostarosty 7.500,- hrubého 
Usnesení 2014 – 004/1: Zastupitelé schválili zvýšení odměny místostarosty s účinností od 1. 2. 
2014, a to 6 hlasy pro, 1 se zdržel. 
2. odměna starosty 15.000,- hrubého 
Usnesení 2014 – 004/2: Zastupitelé neschválili zvýšení odměny starosty, a to 3 hlasy pro, 3 
hlasy proti, 1 se zdržel. 
 
005. Žádost o prodej části pozemku p.č. 509 
Starostka informovala zastupitele o podaných žádostech o koupi části pozemku p.č. 509. 
Usnesení 2014 – 005: Zastupitelé neschválili prodej části pozemku p.č. 509, a to 6 hlasy proti, 1 se 
zdržel. 
 
006. Žádost o prodej pozemků p.č. 29 a 31 
Starostka informovala zastupitele o podané žádosti na odkup pozemků p.č. 29 a 31. 
Usnesení 2014 – 006: Zastupitelé neschválili prodej pozemků p.č. 29 a 31, a to 7 hlasy proti. 
 



007. Různé: 
1.  Zastupitelka obce navrhla pro starostku finanční dar jako ocenění činnosti mimo funkci starosty, a 
to ve výši 2.000,-. 
Usnesení 2014 – 007/1: Zastupitelé schválili finanční dar ve výši 2.000,-, a to 6 hlasy pro, 1 se 
zdržel. 
2.  Místostarosta informoval zastupitele a veřejnost o možnosti zřízení internetu v obci firmou 
Hustynet. Zároveň informoval žádost firmy o poskytnutí příspěvku na realizaci internetového 
připojení, a to ve výši 20.000,-.  
Usnesení 2014 – 007/2: Zastupitelé schválili poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,-, a to 7 hlasy 
pro. 
3.  Starostka informovala zastupitele o možnosti poskytnutí dotace na víceúčelové hřiště poskytované 
Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Usnesení 2014 – 007/3: Zastupitelé neschválili návrh na dotaci, a to 1 hlas pro, 6 hlasy proti. 
 
 
Po vyčerpání všech bodů zastupitelstvo ukončeno v 19.09 hodin. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Josef Vörös 
    
   Karel Rožboud 
 
 
Místostarosta:  Pavel Samek 
 
Starostka:  Ing. Irena Samková 


