OBEC VELENICE
ZÁPIS č. 1/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 29. ledna 2016
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:00 hod., ukončeno bylo v 17.25 hod.
Zasedání vedla starostka obce Šárka Zárubová. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Ze zasedání je pořizován audio záznam.

Přítomní zastupitelé: Blahová Jana, Jelínek Jiří, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel,

Zárubová Šárka.
Omluveni zastupitelé: Němeček Přemysl, Němečková Šárka, Turecká Lenka, Vörös

Josef.
Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Program:
1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého
zasedání.
2) Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání.
3) Projednání dodatku č. 1 k Partnerské smlouvě o zajištění majetkových náležitostí
projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi a přírodními živly Mikroregion
Podralsko II“.
4) Projednání smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro rok 2016, číslo smlouvy: OLP/2915/2015.
5) Různé.
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se v obci událo od minulého
zasedání.
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Šárka Zárubová.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: nebyli navrženi ani schváleni.
2. Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání.
Návrh usnesení: zastupitelé obce Velenice schvalují program jednání zastupitelstva obce tak,
jak byl navržen a přečten. Program nebyl doplněn.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1 - 2016: bylo přijato.
Informování o hospodaření obce k 31. 12. 2015 – obec hospodařila s kladným výsledkem
ve výši 704 642 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN.
Informace – co se událo v obci od minulého zasedání.
Proběhla/o:
a) Úprava odtokového kanálu u domu pana Lébla,
b) Vyřezání náletů pod elektrickým vedením v obci – děkuji panu Jiřímu Jelínkovi a Pavlovi
Broklovi,
c) Oprava věnců na komínech OÚ a komínu hasičské zbrojnice,
d) Přilepení oplechování na věžičky budovy OÚ,
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e) Výměna oken v budově hasičské zbrojnice,
f) Oprava zdiva v klubovně hasičské zbrojnice – děkuji panu Miroslavu Jakešovi,
g) Čertovská párty pro děti – děkuji paní Lence Turecké, panu Jiřímu Pecharovi, panu
Dušanovi Tureckému a velenické mládeži – Adéle Hozákové, Markovi Jakešovi, Kamile
Štefanové a Kristýně Soprové,
h) Oslava „silvestr 2015“ – děkuji Lence Turecké a Dušanovi Tureckému,
i) Inventarizace majetku obce.
Starostka informovala zastupitele a přítomné občany:
 Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj – obnova obecního a
krajského majetku po živelných pohromách v roce 2015, na dva mosty ve Velenicích –
jeden most vedoucí na hřiště a kamenná dvouklenba přes Svitávku, tj. historický most
u domu pana Kadlece,
 Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj – podpora obnovy
místních komunikací, na rekonstrukci cesty p. č. 131, tj. cesta od mostu k hájence,
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí podání žádostí o výše uvedené
dotace.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2 – 2016: bylo přijato.
 O zasedání kontrolního a finančního výboru – přečteny zápisy – finanční kontrola ze
dne 25. 11. 2015, kontrolní výbor konaný dne 2. 12. 2015 a 20. 1. 2016,
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí zprávy z jednání finančního a
kontrolního výboru.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3 - 2016: bylo přijato.
 O rozpočtovém opatření č. 5/2015 – u příjmů v celkové výši 339 865,37 Kč, u výdajů
v celkové výši 40 043 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2015.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4 – 2016: bylo přijato.
3. Projednání dodatku č. 1 k Partnerské smlouvě o zajištění majetkových náležitostí
projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi a přírodními živly Mikroregion
Podralsko II“,
Starostka přečetla dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě o zajištění majetkových náležitostí
projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi a přírodními živly Mikroregion Podralsko
II“,
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě o
zajištění majetkových náležitostí projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi a
přírodními živly Mikroregion Podralsko II“, podpisem dodatku pověřuje starostku obce Šárku
Zárubovou.
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Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5 - 2016: bylo přijato.
4. Projednání smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro rok 2016, číslo smlouvy: OLP/2915/2015.
Starostka přečetla smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro rok 2016, číslo smlouvy: OLP/2915/2015.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016, číslo smlouvy: OLP/2915/2015, a
podpisem této smlouvy pověřuje starostku obce Šárku Zárubovou.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6 - 2016: bylo přijato.
5. Různé.
Starostka informovala přítomné o zkrácení úředních hodin kanceláře OÚ dne 3. 2. 2016 od
16.00 do 17.00 hodin.
Pan Pavel Šťastný se ptal na možnou opravu kostela v obci – vysvětleno, kostel není v majetku
obce.
Pan Karel Valtr podal návrh na vyřazení hasičského auta Robur – vysvětleno, auto není v tak
špatném technickém stavu, má najeto velmi málo km.
Paní Jana Blahová měla otázku ohledně členství pana Milana Dvořáka ve finančním výboru
(neúčastní se) – vysvětleno, je třeba domluvit vhodný termín konání, který bude vyhovovat
všem členům výboru.
Závěr: Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zasedání zastupitelstva ukončeno v 17.25 hodin.
Ve Velenicích dne 3. 2. 2016.
Zapsala: Šárka Zárubová.
Ověřovatelé zápisu:

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar

Starostka: Šárka Zárubová

Zápis č.1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 29. 1. 2016 na obecním úřadě. Obsahuje 3 listy.

Stránka 3

