
Stručný zápis zastupitelstva obce Velenice konaného dne 03. 12. 2013 od 16.00 hodin na 

obecním úřadě  

174. Přečtení programu zastupitelstva obce 
175. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu 
176. Výběr nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby – zimní údržba místních 

komunikací 
177. Žádost o prodloužení nájmu pozemku 
178. Různé 
 
 
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 7 z 9 zastupitelů. Omluven p. Hach, p. 
Němečková. 
174. Přečtení programu zastupitelstva obce 
Starostka přečetla program zastupitelstva obce. 
Usnesení 2013 – 174: Zastupitelé schválili program zastupitelstva tak, jak byl přečten, a to 7 hlasy 
pro. 
 
175. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu 
Zahájení provedla starostka obce. Ověřovatele zápisu určila p. Vöröse, p. Brůžka. 
Usnesení 2013 – 175: Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu, a to 5- ti hlasy pro, 2 se zdrželi. 
 
176. Výběr nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby – zimní údržba místních 
komunikací  
Místostarosta přečetl jedinou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na zimní údržbu místních 
komunikací, a to od p. Záruby. Starostka poté přečetla návrh smlouvy o dílo na zimní údržbu místních 
komunikací. 
Usnesení 2013 – 176: Zastupitelé schválili nabídku a smlouvu o dílo na zimní údržbu tak, jak bylo 
přečteno, a to 7 hlasy pro. 
 
177. Žádost o prodloužení nájmu pozemku 
Starostka přečetla žádost o prodloužení nájmu pozemku p.č. 599/6, a to o 1 rok.  
Usnesení 2013 – 177: Zastupitelé schválili žádost o prodloužení nájmu pozemku tak, jak byla 
přečtena, a to 7 hlasy pro. 
 
178. Různé 
 

 Byl vznesen návrh na přidání veřejného osvětlení na místní komunikaci (u rodinného domu 
rodiny Soprů). Místostarosta byl pověřen ke zjištění předpokládané ceny na přidání 
veřejného osvětlení.  

 Byl vznesen návrh na změnu správce rozpočtu v dodatku ke směrnici č. 3/2011. 

 Byl vznesen návrh na zpřístupnění  cesty ke sklepům u Velenického potoku. 
 
Po vyčerpání všech bodů zastupitelstvo ukončeno v 16.47 hodin. 
 
Ověřovatelé zápisu: Josef Vörös 
    
   Petr Brůžek 
 
Místostarosta:  Pavel Samek 
Starostka:  Ing. Irena Samková 


