Zápis zastupitelstva obce Velenice konaného dne 26.9.2014 od 18.00 hodin na obecním úřadě.
049. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání.
050. Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 160 k.ú. Velenice u Zákup od Úřadu
Pro zastupování státu ve věcech majetkových.
051. Projednání a schválení nové pojistné smlouvy – pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických
osob.
052. Projednání a schválení výroby nové informační tabule.
053. Různé.
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 7 zastupitelů – Petr Brůžek, Šárka
Němečková, Karel Rožboud, Šárka Zárubová, Milan Dvořák, Václav Bláha, Josef Vörös,
omluveni – Pavel Samek, Bohumil Hach.
049. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání.
Usnesení 2014 – 046/1: Zastupitelé schválili ověřovatelé zápisu – Karla Rožbouda a Šárku
Němečkovou , a to 7-mi hlasy pro.
Usnesení 2014 – 046/2: Zastupitelé schválili program jednání zastupitelstva obce tak, jak byl
navržen, a to 7-mi hlasy pro.
Informování o hospodaření obce k 31.8.2014 – obec hospodařila s kladným výsledkem ve výši
584 638,- Kč.
Informace – co se událo v obci od minulého zasedání.
Proběhla/o:
a) brigáda – úprava okolí studánky u pana Samka,
b) nátěr zábradlí v uličce – k Pelikánům,
c) dokončena úprava návsi,
d) nátěr obecních vývěsek,
e) jednání s Ing. Macháčkovou z firmy „Silnice LK“ ohledně opravy zrcadla nad panem Pilařem a
ohledně nátěru zábradlí,
f) jednání s paní Rývorovou z MěÚ Česká Lípa – památková péče ohledně barevné výmalby kapličky
naproti penzionu Hubert – podána žádost o závazné stanovisko, Bohumil Hach stále nezabudoval
mříže k této kapličce.

Starostka informovala zastupitele a přítomné spoluobčany:
- o získání dotace od Krajského úřadu v Liberci pro místní hasiče na dovybavení ochrannými
prostředky ve výši 36 000,-Kč,
- o vyúčtování elektřiny na OÚ ve výši 113 000,-Kč - přeplatek a zároveň poděkovala bývalému
vedení obce za tuto úsporu - vytápěli úřadovnu tuhými palivy,
- o vzorné údržbě místního hřbitova a zároveň poděkovala Haně Houskové, Jindře Zárubové,
Jiřímu Soprovi a Karlu Rožboudovi za tuto činnost,
- o podání žaloby na Obecní úřad Velenice bývalou starostkou Šárkou Němečkovou o zaplacení
částky 13 700,-Kč s příslušenstvím za údajné pozdní dodání zápočtového listu – záležitost
žaloby byla předána advokátní kanceláři Mgr. Kateřiny Sigmundové.
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050. Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 160 v k.ú. Velenice u Zákup od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Usnesení 2014 – 047: Zastupitelé schválili bezúplatný převod pozemku p.č. 160 k.ú. Velenice u Zákup
od Úřadu pro zastupování státu, a to 7-mi hlasy pro.
051. Projednání a schválení nové pojistné smlouvy – pojištění odpovědnosti podnikatele a
právnických osob.
Usnesení 2014 – 048: Zastupitelé projednali a schválili návrh nové pojistné smlouvy č.: 39768824-28
– pojištění podnikatele a právnických osob, tak jak byla předložena, platnost smlouvy na dobu 5-ti let
za částku ve výši 7 787,- Kč/ročně, a to 6-ti hlasy pro – Šárka Němečková, Karel Rožboud, Šárka
Zárubová, Milan Dvořák, Václav Bláha, Josef Vörös. Zdržel se – Petr Brůžek.
052. Projednání a schválení výroby nové informační tabule.
Usnesení 2014 – 049: Zastupitelé schválili výrobu nové informační tabule na základě nabídky od
Josefa Vöröse v celkové ceně 15 030,-Kč včetně povrchové úpravy a montáže, a to 7-mi hlasy pro.

053. Různé.
Usnesení 2014 – 050/1: Zastupitelé projednali a schválili návrh „Smlouvy o umístění a provozování
kontejnerů“ , která bude uzavřena s firmou „REVENGE, a.s.“ bez výhrad, a to 7-mi hlasy pro.
Usnesení 2014 – 050/2: Zastupitelé projednali a schválili návrh rozpočtového opatření č.4/2014 bez
výhrad, a to 7-mi hlasy pro.
Po vyčerpání všech bodů jednání, zastupitelstvo ukončeno v 18.40 hodin.
Zapsala: Šárka Zárubová
Ověřovatelé zápisu:

Karel Rožboud
Šárka Němečková

Starostka : Šárka Zárubová
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