OBEC VELENICE

ZÁPIS č. 4/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 19. listopadu 2020
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:15 hod., ukončeno bylo v 17:55 hod.
Zasedání vedla starostka obce Šárka Zárubová. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Ze zasedání je pořizován audio záznam.

Přítomní zastupitelé: Hozák Milan, Jelínek Jiří, Motlíková Marie, Ing. Pechar Jiří, Vörös
Josef, Zárubová Šárka.
Omluveni zastupitelé: Dvořák Milan, Štefan Pavel,
Neomluveni zastupitelé: Rožboud Karel
Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání.
Pozemkové úpravy – schválení plánu společných zařízení.
Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku ze psů.
Schválení dohody o pracovní činnosti.
RO č. 4/2020.
Různé.

1, Schválení, popřípadě doplnění programu zasedání.
Program jednání nebyl doplněn.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 35 - 2020: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje program jednání, tak jak byl
navržen.
Určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání.
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Šárka Zárubová.
Ověřovateli zápisu byli navrženi:
Jaroslav Jirků
Milan Hozák
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 36 - 2020: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověřovatele zápisu.
Informování o hospodaření obce k 31.10.2020 – obec hospodařila s kladným výsledkem
ve výši 907 337 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN.
Informace – co se událo v obci od minulého zasedání.
Proběhla/o:
a) Pravidelná údržba a úklid obce,
b) Instalace značek slepá ulice,
c) Podzimní výzdoba,

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Úklid hřbitova,
Úklid všech kaplí v obci,
Příprava vánoční výzdoby,
Členská schůze SDH,
Oprava hasičského auta,
Zahájení rekonstrukce 1.patra interiéru budovy OÚ ve Velenicích,
Průběžné vyrovnání ploch za budovou OÚ,
Odvoz sekaček, křovinořezů a motorové pily na servis.

2. Pozemkové úpravy – schválení plánu společných zařízení.
V tuto chvíli se dostavil zastupitel Josef Vörös.
Přítomní zástupci firmy Groma Plan s.r.o. zpracovatele pozemkových úprav v obci Velenice
pan XY a paní XY podrobně vysvětlili navržený plán společných zařízení. Informace doplnil
zástupce krajského pozemkového úřadu pan XY.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice po projednání schvalují návrh plánu společných
zařízení – komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velenice u Zákup, tak jak byl předložen, a to
bez výhrad.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 37 - 2020: bylo přijato.
3. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku ze psů.
Po připomínce místostarosty obce došlo k opravě čísla vyhlášky z 1/2021 na 1/2020.
Navržená vyhláška upravuje výši poplatku za psa na 100Kč/jeden pes a 200Kč/každý další pes
jednoho držitele.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice po projednání schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku ze psů v předloženém znění.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 38 - 2020: bylo přijato.
4. Schválení dohody o pracovní činnosti.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice po projednání schvaluje dohodu o pracovní
činnosti s panem XY s účinností od 20.11.2020 na dobu neurčitou na práce – úklid a údržba
obce, provádění údržbářských prací v obecních objektech dle požadavku zaměstnavatele
s odměnou 150 Kč/hodina.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 39 - 2020: bylo přijato.
5. RO č. 4/2020.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Velenice po projednání schvaluje RO č. 4/2020, tak jak
bylo navrženo. Změna na straně příjmů v celkové výši 496 000Kč, změna na straně výdajů
v celkové výši 231 700 Kč.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 40 - 2020: bylo přijato.
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6. Různé.
Zastupitel Milan Hozák se zeptal, kdy budou realizovány prodeje části oplocených pozemků
občanům obce Velenic. Starostka obce odpověděla, až se k tomu dostane, prodeje pozemků jsou
ve fázi rozpracovanosti.
Zapsala Šárka Zárubová dne 20.11.2020.
Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Jirků

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar

Milan Hozák

Starostka: Šárka Zárubová
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