Zápis zastupitelstva obce Velenice konaného dne 29.8.2014 od 18.00 hodin na obecním úřadě.
043.
044.
045.
046.
047.

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání.
Volba nového člena kontrolního výboru.
Prodej pozemků p.č. 29, 30, 31 a část pozemku p.č. 37.
Prodej pozemků p.č. 137, 138.
Projednání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
historického mostu ve Velenicích.
048. Různé.

V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 6 zastupitelů – Petr Brůžek, Karel
Rožboud, Šárka Zárubová, Milan Dvořák, Václav Bláha, Josef Vörös,
omluveni – Šárka Němečková, Pavel Samek, Bohumil Hach.
K 18.8.2014 písemně rezignovala na funkci zastupitele paní Vlasta Pecharová a na její místo zastupitele
nastoupil pan Milan Dvořák, který složil slib člena zastupitele obce stanovený § 69 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích., vyslovením slova „slibuji“ a následným podpisem na přiloženém archu.
043. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání.
Usnesení 2014 – 040/1: Zastupitelé schválili ověřovatelé zápisu – pana Milana Dvořáka a pana Václava
Bláhu , a to 6-ti hlasy pro.
Usnesení 2014 – 040/2: Zastupitelé schválili program jednání zastupitelstva obce tak, jak byl
navržen, a to 6-ti hlasy pro.
Informování o hospodaření obce:
K datu 31.7.2014 obec vykazuje kladný výsledek hospodaření ve výši 546 063,- Kč.
Informace – co se událo v obci od minulého zasedání.
Proběhla/o:
a) nátěr zábradlí – u domu rodiny Vörösových,
b) brigáda k úpravě obecních ploch a okolí kostela – velké poděkování všem, kteří se zúčastnili,
c) zakoupení terče na šipky včetně příslušenství pro mládež do hasičárny,
d) odvoz kamenů z obecních pozemků,
e) částečná úprava návsi,
f) zabudování značek k historickému mostu,
g) oprava havarijního stavu zábradlí - u historického mostu,
h) oprava stříšky na úřední desce – u obecního úřadu,
ch) montáž dveří ke kapli svatého Josefa,
i) výroba a umístění stololavic pře budovu obecního úřadu,
j) „Velenická veselice“ (vyúčtování tvoří přílohu č. 1 zápisu),
k) hasičská zbrojnice je využívána jako klubovna velenickou mládeží, o možnost užívat obecní prostory
pro volnočasové aktivity byl projeven zájem i ze strany některých dospělých občanů, v úvahu přichází
možnost využívání sálu obecního úřadu za předpokladu, že by ze strany těchto zájemců byla vybrána
zodpovědná osoba, která by byla zodpovědná za dodržování pořádku a dalších předem nastavených
pravidel,
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l) zimní údržba komunikací – opět kolují obcí mylné a zkreslující informace týkající se fakturovaných
finančních částek za zimní údržbu obecních komunikací, proto na vysvětlenou:
pan Sklenář udržoval komunikace v roce 2012 za 600,-Kč/hod., v roce 2013 za 500Kč,-/hod. při
fakturaci jednoho výjezdu si pan Sklenář fakturoval dobu výjezdu v rozmezí od 1 do 6 hodin,
pan Záruba udržuje při zimní údržbě komunikace za paušální částky tj. 1 210,-Kč za jeden výjezd
prohrnováním, nebo 1 815,-Kč za jeden výjezd posypu komunikací včetně posypového materiálu,
- občané mohou nahlédnout do kopií faktur od obou dodavatelů zimní údržby,
m) byla odeslána odpověď právnímu zástupci Šárky Němečkové ve věci náhrady škody ve výši 13 700,Kč, za údajné pozdní vydání zápočtového listu zaměstnavatelem – obcí Velenice, ve kterém mu bylo
sděleno, že k porušení povinností došlo naopak ze strany jeho klientky - Šárky Němečkové a to tím, že
nepředala svému zaměstnavateli potvrzení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, bez kterého jí
nemohl být zápočtový list vystaven,
n) informace o nezabudování mříží ke kapličce panem Hachem – projednáváno na zastupitelstvu již
dne 9.5.2012.
044. Volba nového člena kontrolního výboru.
Usnesení 2014 – 041: Zastupitelé schválili nového člena kontrolního výboru pana Milana Dvořáka, a
to 6-ti hlasy pro.
045. Prodej pozemků p.č. 29. 30, 31 a část pozemku p.č. 37.
Usnesení 2014 – 042/1: Zastupitelé schválili prodej pozemků p.č. 29, 30, 31 a část pozemku p.č. 37
k.ú. Velenice u Zákup, a to 5-ti hlasy pro – Karel Rožboud, Šárka Zárubová, Milan Dvořák, Václav
Bláha, Josef Vörös.
Proti – Petr Brůžek.
Usnesení 2014 – 042/2: Zastupitelé schválili cenu 200,-Kč/m2 + kupující uhradí náklady na
vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 37 (dle stávajícího plotu), a to 5-ti hlasy
pro – Karel Rožboud, Šárka Zárubová, Milan Dvořák, Václav Bláha, Josef Vörös.
Proti – Petr Brůžek.
046. Prodej pozemků p.č. 137, 138.
Usnesení 2014 – 043/1: Zastupitelé schválili prodej pozemků p.č. 137, 138 k.ú. Velenice u Zákup, a to
6-ti hlasy pro.
Usnesení 2014 – 043/2: Zastupitelé schválili cenu 20,-Kč/m2 za pozemek p.č. 137 k.ú. Velenice u Zákup
a cenu 50,-Kč/m2 za pozemek p.č. 138 k.ú. Velenice u Zákup, a to 6-ti hlasy pro.
047. Projednání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
historického mostu ve Velenicích.
Usnesení 2014 – 044: Zastupitelé obce schválili zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení historického mostu ve Velenicích od firmy Ing. Naděžda Hájková – KH – mosty, varianta II
v celkové ceně 49 610,-Kč, a zároveň schvalují žádat o dotaci na opravu historického mostu, a to 5-ti
hlasy pro – Karel Rožboud, Šárka Zárubová, Milan Dvořák, Václav Bláha, Josef Vörös.
Proti – Petr Brůžek.
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048. Různé.
Zastupitelé nesouhlasí s pokračováním akce pana Říhy „Záchrana pískovcových sklepů ve skále“, a to
do doby získání relevantních informací o odpovědnosti obce aj.
Zastupitelé neschválili nabídku na vyhotovení nové cedule „ hasičská zbrojnice“.
Usnesení 2014 – 045: Zastupitelé schválili panu Milanovi Dvořákovi odměnu ve výši 310,-Kč měsíčně
od data 29.8.2014, a to 6 – ti hlasy pro.

Po vyčerpání všech bodů jednání, zastupitelstvo ukončeno v 18.45 hodin.
Zapsala: Šárka Zárubová

Ověřovatelé zápisu:

Milan Dvořák
Václav Bláha

Starostka : Šárka Zárubová
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Příloha č. 1
Vyúčtování „Velenické veselice“ pořádané dne 23.8.2014:
Sponzoři: Ing. Ladislav Ladýř
stavební firma KULT s.r.o.
firma ACME Domácí péče s.r.o. – Štěpánka Tomsová
Doležal – NB s.r.o.
restaurace Čapkárna – Stružnice – Tomáš Čapek
Miroslava Horáčková
Pavel Tippl – ukázka dravců
dále sponzoři, kteří si nepřáli být jmenováni
Příjem ze sponzorských finančních darů: 14 200,-Kč
Výdaje: 4 500,-Kč pronájem skákacího hradu.
5 816,-Kč občerstvení
3 237,-Kč dárky pro děti
573,-Kč ostatní - diabolky, terče, PHM do čtyřkolky
Celkem:14 126,- Kč
Sponzorské nepeněžní dary: pivo, skleněná prasátka – kasičky

Výdaje z obecních prostředků: 0,-Kč

Šárka Zárubová
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