
           Zápis zastupitelstva obce Velenice konaného 20. 2. 2013 od
    17 hodin v budově Obecního úřadu ve Velenicích

          Zápis pro rok 2013 č. 1

   116. Změna programu, určení ověřovatelů zápisu
   117. Kontrola  usnesení z minulého zasedání
   118. Žádost o koupi části pozemku p.č. 509
   119. Schválení zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu omítek a stropu

u kaple sv. Josefa.
    120.Schválení zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu střechy (polokopule)
            u kaple sv. Josefa.
    121. Schválení zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu sochy sv. Prokopa.
    122.  Různé

                122/1 Informace o rozpočtovém opatření v prosinci. r. 2012
    122/2 Rozpočtové opatření č. 1 na volbu prezidenta .
    122/3 Žádost o poskytnutí daru.

                122/4 Žádost o prodloužení nájmu.
    122/5 Nabídka na odkoupení akcií.
    122/6 Nabídka na levnější  odběr el. energie.
    122/7 Směrnice cestovné.
    122/8 Možnost zákazu vjezdu nákladních automobilů.

  
    V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 6 z 9 zastupitelů.
     (Pan Hach, pan Brůžek a paní Pecharová se omluvili ze zdravotních důvodů.)

     116. Změna programu.
Starostka přivítala přítomné a přečetla změnu programu, určila ověřovatele zápisu

             paní Ing.  Samkovou a pana Rožbouda
         
     Usnesení 2013-116:
       Zastupitelé schválili program a ověřovatele tak, jak bylo přečteno a to 6 hlasy pro.

   117. Kontrola  usnesení z minulého zasedání
          Starostka chtěla řešit problém skalního masivu a popřípadě zodpovědět panu 
          Pecharovi, jeho případné dotazy, ale bohužel na zasedání zastupitelstva nepřišel, 
          Starostka  informovala zastupitele o jednáních s  krajským úřadem, kde jediné co ve
          věci  může být  učiněno je prověřit veřejnou zakázku a pravděpodobně  v ničem chyba
           udělána nebyla. Paní Zárubová se zeptala, zda to je písemně a starostka odpověděla, 

že není.

    118. Žádost o koupi části pozemku p.č. 509
           Starostka přečetla návrh na odkoupení části pozemku p.č. 509 paní V. Š.
           Rozpoutala se debata, proč to chce paní V. Š. , koupit jedná se o 1m v délce 32 m.    
           Ing.  Samková sdělila, že z důvodů zhotovení plotu a pan soused neumí jinak 
           zaparkovat než přes její pozemek, dále paní Samková řekla, že pozemek vyčistila a  
           udělala tam sezení.Paní Zárubová řekla, že má pocit, že to chce koupit sousedovi     
           naschvál. Starostka řekla, že by pozemek neprodávala z důvodů hrnutí sněhu. Ing. 
           Samková řekla, že  zimním období by plot demontovali.

              Usnesení 2013-118:
     Zastupitelé neschválili prodej části  pozemku p.č. 509 a to 2 pro, 3 proti a 1 se zdržel.



   119. Schválení zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu omítek a stropu
u kaple sv. Josefa.    

   Starostka přečetla návrh podání zakázky, paní Zárubová se zeptala , zda na zakázku máme 
  dotace. Starostka odpověděla, že na zakázku máme  o dotace požádáno a  do konce 
   března bychom měli vědět, zda je dostaneme. Nato paní Zárubová řekla, že s výzvou  
   nesouhlasí, protože nejsou dotace, že starostka je tu od toho, aby dotace zajistila a      
   chtěla vědět,  jaké dotace v minulém roce obec dostala. Starostka odpověděla ,obec   
   dostala dotace na územní plán, tak paní Zárubová odpověděla, že ty dostane každý. Pan 
    Samek se zeptal, zda můžeme výzvu znovu udělat až budeme vědět, zda budou dotace, 
    starostka odpověděla, že ano. Dále paní Zárubová řekla, že nevidí důvod proč zakázku 
   dělat, tak starostka řekla, že peníze v rozpočtu jsou na to vyčleněné. Nato paní Zárubová 
    řekla, že je můžeme ušetřit. Dále paní Zárubová chtěla vědět, co starostka dělala v 
    lednu 2013, bylo jí odpovězeno, že nic.

   Usnesení 2013-119:
    Zastupitelé neschválili zadání veřejné zakázky malého rozsahu a to 4 pro a 2 proti.

     120.Schválení zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu střechy (polokopule)
            u kaple sv. Josefa.
     Starostka přečetla zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu  střechy

                 (polokopule) u kaple. Sv. Josefa.
      Paní Zárubová se zeptala, zda se jedná o opravu i s taškami (bobrovkami) a zda to bude 
      dělat pan Kouřil.  Starostka odpověděla, že ano, pokud se nepřihlásí i někdo jiný.

      Usnesení 2013-120:
      Zastupitelé schválili zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu střechy 
      (polokopule)a to 6 hlasy pro.

        121. Schválení zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu sochy sv. Prokopa.
        Starostka přečetla návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu sochy sv.
        Prokopa . Paní Zárubová měla připomínku,proč se opravuje socha a nedělá se něco pro
        lidi a jestli jsou lavičky namontované. Starostka řekla, že ano,  a odpověděla, že
        dotací na památkové zóny je málo a na lavičky či opravy čekáren opravdu dotace
        nejsou.

        Usnesení 2013-121:
         Zastupitelé neschválili zadání veřejné zakázky na opravu sochy sv. Prokopa a to 3
          pro a 3 proti.

       122.Různé

        122/1 Informace o rozpočtovém opatření v prosinci 2012
         Starostka přečetla rozpočtové opatření č. 4, kde přišly dotace na volby 1000,-Kč a
         nebylo možné stihnout svolat zastupitelstvo.
  
      123/2 Rozpočtové opatření č. 1 na volbu prezidenta .
        Rozpočtové opatření č. 1 na volbu prezidenta republiky přečetla účetní obce, kde
        informovala navýšení příjmů o částku 5300,- Kč a a vratku na volby 610,- Kč za rok 
        2012 na prezidentské volby.
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 Usnesení 2013-123/2:
  Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 1 a to 6 hlasy pro.

122/3 Žádost o poskytnutí daru
 Starostka obce přečetla žádost Centra pro zdravotně postižené Libereckého

             kraje.

 Usnesení 2013-123/3
  Zastupitelé neschválili žádost Centra pro zdravotně postižené Libereckého
  kraje a to 6 hlasy proti.

 122/4 Žádost o prodloužení nájmu
  Starostka přečetla žádost o prodloužení nájmu ZOD Brniště. Paní Zárubová chtěla vidět
  smlouvu, zeptala se na cenu,  zda je to tak a na jak dlouho se nájem sjednává. Smlouvu ji
  starostka předložila a sdělila, že nájem se sjednává na dalších 5 let.

122/5 Nabídka na odkoupení akcií
  Starostka přečetla návrh firmy Finance Zlín na odkoupení akcií, které obec vlastní za cenu 
  96000,-  Kč tedy 480,- Kč za jednu akcii. Starostka se zeptala Ing. Samkové, zda je vhodné
  prodávat akcie,bylo odpovězeno, že v  dnešní době se akcie prodávat nevyplácí.

 Usnesení 2013-122/5:
 Zastupitelé neschválili prodej akcií a to 6 hlasy proti.

122/6 Nabídka na levnější  odběr el. energie od firmy Xenergie
 Starostka přečetla návrh firmy na levnější odběr energie. Paní Zárubová se zeptala, jak 
dlouho je nabídka na úřadě. Starostka odpověděla, že týden. Paní Zárubová měla 
připomínku, že nemůže rozhodnout, když o tom nic neví. Pan Voros se zeptal, zda se 
musíme rozhodnout hned, bylo mu odpovězeno, že ne. Paní Zárubové se nelíbilo, že 
starostka neinformovala zastupitele předem. Zastupitelům, kteří měli zájem byly podklady 
ofoceny a předány na prostudování.

122/7 Směrnice cestovné
 Starostka přečetla novou vyhlášku na směrnici na cestovné.

Usnesení 2013-122/7:
 Zastupitelé schválili vyhlášku na směrnici na cestovné a to 6 hlasy pro.

122/8 Možnost zákazu vjezdu nákladním automobilům
Starostka obce sdělila zastupitelům možnost umístění zákazové značky pro vjezd
těžkých nákladních vozidel nad 12 tun  do obce. Paní Zárubová měla připomínku, zda
je nutností zřizovat toto omezení , starostka odpověděla, že po objízdné trase se 
kamiony naučily jezdit  denně tak 4 až 5 jich zde projede.
Pan Voros se zeptal, jak to bude, když mu kamion přiveze dřevo. Bylo mu odpovězeno, že
zákaz by byl opatřen dodatkovou tabulkou dopravní obsluze vjezd povolen.

Usnesení 2013 – 122/8:
Zastupitelé neschválili umístění zákazové značky a to 4 pro a 2 proti.
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Dále paní Zárubová měla připomínku, proč se nenapsala SMS, proč mají občané levnější 
poplatek , aby byli motivováni ke třídění odpadu. Starostka odpověděla, že není problém 
tuto SMS napsat. Dále paní Zárubová měla požadavek, zda když bude schůze zastupitelstva,
tak poslat SMS občanům. Také starostka řekla, že to může udělat.

Pan Voros se zeptal na stav cesty ke studánce,  zda by obec mohla oslovit Lesy ČR, kteří 
jsou majiteli zmíněné komunikace a domluvit s nimi možnou opravu. Zastupitelstvo ukládá 
starostce sepsat žádost na Lesy ČR.

Dále paní Zárubová měla dotaz na hrnutí sněhu, zda jsou všichni spokojení s hrnutím.
 Dále se starostky  zeptala na faktury zda jsou zaplacené a proč se  nezavolala na 
zkontrolování. Starostka odpověděla, že faktury zaplatila a paní Zárubová  odpověděla,
jak může být zaplacená, když ona dává povel k hrnutí a sypání. Že je pravdou, že ona
příslušnou firmu volá, ale nikdo jí nepověřil tím, aby to kontrolovala, zároveň označila
zaplacení faktur za střed zájmů.

Usnesení 2013-122/9:
Zastupitelé schválili 5 hlasy pro a 1 se zdržel, aby paní Zárubová kontrolovala faktury pana
Sklenáře.

Dále pan Voros měl dotaz na stav zastávky u hospody. Starostka mu sdělila, že opět kanál, 
který v loňském roce udělali KSSLK na žádost obce je již nefunkční a proto zastávka je opět
ničena vodou a blátem z komunikace. Zastupitelé pověřili starostku, aby oslovila majitele 
komunikace o obnovení kanálu, aby naše zastávka dále nebyla poškozována.

 
Po vyčerpání všech bodů programu byla schůze ukončena v 18:50 hodin

Ověřovatelé zápisu : Pan Karel Rožboud

                                   Ing. Irena Samková

Místostarosta: Pavel Samek

Starostka : Šárka Němečková
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