
                Zápis zastupitelstva obce Velenice konaného den 30.6.2014 od 18.00 hodin na obecním úřadě.

022.    Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se stalo v obci od minulého 
           zasedání. 

023               023.    Přečtení změny programu zastupitelstva obce.      
               024.    Volba místostarosty, projednání a schválení  výše odměny místostarosty a data, od kdy bude
                          odměna vyplácena.

025.    Stanovení data, od kdy bude vyplácena odměna neuvolněné starostky.
026.    Projednání a schválení závěrečného účtu obce Velenice za rok 2013.
027.    Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2013.
028.    Projednání a schválení výše odměny slečny Ing. Ireny Samkové a pana Pavla Samka  s datem,
           od kdy bude odměna vyplácena.
029.    Návrh dodatku č. 3 ke směrnici č. 2/2011.
030.    Návrh dodatku č. 6 ke směrnici č. 3/2011.
031.    Projednání a schválení členů finančního a kontrolního výboru.
032.    Různé.

           V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno všech 9 zastupitelů.

022.    Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se stalo v obci od minulého zasedání.
Usnesení 2014 – 022: Zastupitelé schválili ověřovatelé zápisu – paní Šárku Němečkovou a pana Petra
Brůžka , a to 8-mi hlasy pro, 1 se zdržel.

023.    Přečtení změny programu zastupitelstva obce.
Usnesení 2014 – 023: Zastupitelé schválili změnu programu zastupitelstva obce, a to 9-ti hlasy pro.

Informování o hospodaření obce k 31.5.2014 – obec hospodařila s kladným výsledkem ve výši 
287 411,- Kč. 
Informace – co se stalo v obci od minulého zasedání.
Proběhlo:
a) jednání s firmou „Silnice LK“ o nutné výspravě hlavní komunikace, která prochází obcí,
b) zabetonovaní a natření lavičky na hřbitově,
c) sečení a úklid obecních ploch,
d) randapování obecních pozemků,
e) osobní konzultace s paní Ing. Dostálovou ze stavebního úřadu ze Zákup, ohledně úpravy návsi
    a cesty k místním sklepům,
f) vakcinace psů a koček,
g) osobní jednání s památkovým úřadem týkající se opravy historického mostu,
h) vyúčtování dotace na kapli sv. Josefa,
ch) oprava vodní propusti pod místní komunikací v blízkosti č.p.96,
i) nainstalování nového zámku na „Božím hrobě“,
j) objednání a dodání nových nádob na odpad,
k) objednání kontejneru na použité oděvy,
l) komunikace se státním oblastním archivem v České Lípě a příprava dokumentů obce Velenice pro
skartaci.
Pojišťovně  byla  nahlášena škodní  událost  -  žádost  paní  Jindřišky Doubravové na náhradu škody
způsobenou neudržováním pozemní komunikace.
Ve věci žádosti paní Šárky Němečkové o náhradu škody ve výši 13 700,- Kč, kterou po obci vyžaduje,
za pozdní vydání zápočtového listu, probíhá písemná komunikace právních zástupců obou stran.
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024.   Volba místostarosty, projednání a schválení výše odměny místostarosty a data, od kdy bude
odměna vyplácena.
Zastupitelé nezvolili místostarostu obce.

025.    Stanovení data od kdy bude vyplácena odměna neuvolněné starostky.
Usnesení 2014 – 024:  Zastupitelé schválili  vyplácení odměny neuvolněné starostky od 4.6.2014,
a to 9-ti hlasy pro.

026.    Projednání a schválení závěrečného účtu obce Velenice za rok 2013.
Usnesení 2014 – 025:  Zastupitelé projednali a schválili záverečný účet za rok 2013 s vyjádřením,
že souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad, 9-ti hlasy pro.

027.    Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2013.
Usnesení 2014 – 026:  Zastupitelé obce schválili účetní závěrku za rok 2013. Protokol o schválení
účetní závěrky je přílohou usnesení, a to 9-ti hlasy pro.

028.   Projednání a schválení výše odměny slečny Ing. Ireny Samkové  a pana Pavla Samka s datem,
od kdy bude odměna vyplácena.
Usnesení 2014 – 027: Zastupitelé schválili odměnu ve výši 310 Kč měsíčně od 4.6.2014, a to 7-mi
hlasy pro, 2 se zdrželi.

029.    Návrh dodatku č.3 ke směrnici č. 2/2011.
Usnesení 2014 – 028: Zastupitelé schválili dodatek č.3 ke směrnici č. 2/2011 tak, jak byl předložen,
a to 7-mi hlasy pro, 1 proti a 1 se zdržel.

030.    Návrh dodatku č.6 ke směrnici č. 3/2011.
Usnesení 2014 – 029: Zastupitelé schválili dodatek č.6 ke směrnici č. 3/2011 tak, jak byl předložen,
a to 7-mi hlasy pro, 1 proti, 1 se zdržel.

031.    Projednání a schválení nových členů finančního a kontrolního výboru.
Usnesení 2014 – 030/1: Zastupitelé schválili paní Jiřinu Kadlecovou jako členku finančního výboru,
a to 9-ti hlasy pro.
Usnesení 2014 – 030/2:  Zastupitelé schválili nového předsedu kontrolního výboru, a to pana Karla
Rožbouda, a to 8-mi hlasy pro, 1 proti.
Usnesení 2014 – 030/3:  Zastupitelé schválili paní Janu Bláhovou jako členku kontrolního výboru,
a to 9-ti hlasy pro.

032.    Různé.
Usnesení  2014  31/1: Zastupitelé schválili koupi nového křovinořezu, a to 9-ti hlasy pro.
Usnesení  2014  31/2:  Zastupitelé  schválili  koupi  elektronického  terče  na  šipky  s  příslušenstvím
v maximální částce 5 000,-Kč, a to 9-ti hlasy pro.

Zastupitelé neschválili přidání nové pouliční lampy k domě rodiny Soprů. Starostka zajistí jiná možná
řešení.

Zastupitelé  neschválili  cenovou  nabídku  v  celkové  výši  33  880,-  Kč,  za  zpracování  projektové
dokumentace na  opravu - kamenné  dvouklenby  mostu  přes  Svitávku  u  čp.41.  Starostka  zajistí
předložení jiných cenových nabídek.
Starostka nechá zpracovat návrh na opravu zábradlí na výše uvedeném mostě – zastupitelé byli 
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informování o havarijním stavu zábradlí a o ohrožení bezpečnosti občanů.

Usnesení 2014 – 31/3:  Zastupitelé schválili zapůjčení místnosti na obecním úřadě ( bývalá šatna )
paní Věře Nauygeové jako sklad nápojů za protislužbu -  denní úklid autobusové zastávky, a to 9-ti 
hlasy pro.

Usnesení  2014  –  31/4:  Zastupitelé  schválili  návrh  rozpočtového  opatření  č.2/2014,  tak  jak  byl
předložen: přesun mezi kapitolami – 100 000,- Kč z nákupu materiálu přesunuto na nákup majetku –
v sekci požární ochrany, a to 8-mi hlasy pro, 1 proti.
Usnesení 2014 – 31/5: Zastupitelé schválili návrh pana Vöröse na vybudování rozcestníků – (směrů
na  památky obce) v maximální cenové výši 4 000,- Kč, a to 9-ti hlasy pro. 
Usnesení 2014 – 31/6:  Zastupitelé projednali  a schválili  odprodej  obecních pískovcových kvádrů
panu Říhovi, za jím navrženou cenu 5 050,- Kč, a to 9-ti hlasy pro.

Zastupitelé neschválili koupi vizitky za 5 000,- Kč na mapě Mikroregionu Podralsko.

Zastupitelé neschválili koupi nabízených průvodců „Domů lidové architektury“.

Zastupitelé  neschválili  návrh  na  opravu  místní  komunikace  nad  panem  Jiřím  Pecharem,  byli
předloženy dvě cenové nabídky: 
a) Silnice LK – 40 577,-Kč, 
b) Opravy komunikací Zoubek s.r.o. - 37 510Kč.

Usnesení  2014  –  31/7:  Z  důvodu  nové  právní  úpravy  starostka  vypracuje  nový  jednací  řád
zastupitelstva obce, a to 9-ti hlasy pro.
Usnesení 2014 – 31/8: Zastupitelé schválili koupi a zabudování nových odpadkových košů v obci – 
5 kusů v celkové cenové nabídce 14 520,- Kč, a to 8-mi hlasy pro, 1 proti.

Po vyčerpání všech bodů jednání, zastupitelstvo ukončeno v 19.45 hodin.

Ověřovatelé zápisu:         Šárka Němečková
                         
                                          Petr Brůžek

Starostka : Šárka Zárubová
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