Zápis č. 2/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Veltruby dne 18. listopadu 2010 od 18:00 hod. na
Obecním úřadě ve Veltrubech
Přítomni: členové ZO a občané dle prezenčních listin
1) Zahájení
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva a
pověřil zapisovatelkou p.Veisovou A. . a
zastupitelstvo schválilo ověřovatele zápisu p. Hradeckého M. a Herčíka P. a program
jednání zastupitelstva
1) Zahájení, schválení programu a schválení ověřovatelů a zapisovatele
2) Příprava rozpočtu na r. 2011 a úprava rozpočtu r. 2010 – rozp. opatření č. 4
3) Doplnění členů výborů
4) Projednání koupě hospody U Novotných
5) Různé
Usnesení č. 1/2/2010:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo výše uvedený program dnešního jednání, ověřovatelé a
zapisovatelku. Dále vzalo na vědomí přepracovanou Výroční zprávu Základní školy Veltruby.
Hlasování: pro 11,proti 0, zdržel se 0
2) Příprava rozpočtu na r. 2011 a úprava rozpočtu r. 2010 – rozpočtové opatření č. 4
Starosta obce a účetní seznámili přítomné členy zastupitelstva s návrhem rozpočtu na příští
rok a s úpravou letošního rozpočtu (viz příloha) a starosta vyzval finanční a kontrolní výbor
ke sjednání schůzky ve čtvrtek dne 25.11.2011 od 17:00 hod.
Usnesení č. 2/2/2010:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo úpravu rozpočtu r. 2010 – rozpočtové opatření č. 4 (viz
příloha) a dále pověřuje finanční a kontrolní výbor ke zpracování návrhu rozpočtu na r. 2011.
Tento rozpočet bude vyvěšen v obecních vývěskách a na úřední desce po dobu 15-ti dnů. Po
celou dobu vyvěšení budou moci občané i zastupitelé vznášet své písemné připomínky
k návrhu rozpočtu přímo na Obecní úřad Veltruby. Dále zastupitelstvo odsouhlasilo, že
v kanceláří OÚ bude vyměněno ještě v letošním roce okno a zakoupen zvonek s mluvítkem
na budovu OÚ. Dále zastupitelstvo odsouhlasilo vyplacení částky 170 tis. Kč pro ZŠ
Veltruby..
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
3) Doplnění členů výborů
Usnesení č. 3/2/2010:
Zastupitelstvo obce schválilo složení výborů pro volební období r. 2010-2014 :
Finanční výbor: předseda – Ing. Jan Fischer, členové – Jiří Sklenář, Ing. Zdeněk Ehrman
Kontrolní výbor: předseda – Petr Herčík, členové – Petr Hrdlička, Michal Hradecký
Stavební výbor: předseda – Vladimír Hradecký, členové – Vladimír Foltýn, Vratislav Franc
Kulturní výbor: předseda – Olga Kratochvílová, členové – Aleš Javůrek, Mgr. Jana Pánková,
Romana Špinková, Radek Stehlík
Dále zastupitelstvo navrhuje posílit kulturní výbor o členy z řad hasičů a šipkařů.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
4) Projednání koupě hospody U Novotných
Starosta informoval přítomné o výsledku kontroly statika v hospodě U Novotných a dále o
provedené kontrole na Obecním úřadě.
Usnesení č. 4/2/2010:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zakoupení hospody U Novotných ve Veltrubech za cenu
2,300.000,- Kč a zároveň pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy s majiteli tohoto

objektu čp. 34 a k jednání na snížení této kupní ceny, v případě, že majitelé na snížení
nepřistoupí, tento objekt bude zakoupen stejně za výše uvedou cenu.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
5.1) Jednací řád
Starosta obce seznámil přítomné s jednacím řádem a vyzval přítomné členy zastupitelstva,
aby do příštího jednání předložili své návrhy na úpravu tohoto jednacího řádu.
5.2) Prodej staré radlice
Usnesení č. 5/2/2010:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodej staré radlice na sníh za cenu železného šrotu.
Zastupitelstvo obce pověřuje Obecní úřad ke zjištění aktuální ceny za šrot a poté bude
uzavřena kupní smlouva s p. Petrem Kořínkem.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
5.3) Informace o Pečovatelském domě
Starosta obce informoval přítomné o průběhu a podávání
žádostí
na výstavbu
Pečovatelského domu ve Veltrubech. Prozatím Ministerstvo pro místní rozvoj nevypsalo
dotační titul na tuto akci, snad bude vypsána dotace ze Středočeského kraje .
5.4) Parcely v Třešňovce ve Veltrubech
Starosta informoval přítomné o průběhu výstavby inženýrských sítí v Třešňovce, dále
seznámil přítomné s projektem na stavbu komunikace v této lokalitě. Bude zahájeno
výběrové řízení – oslovení cca 3-4 firmy na stavbu komunikace v této lokalitě.
5.5) Parcely v Hradišťku I.
Starosta informoval o průběhu výstavby inženýrských sítí v Hradišťku I. za Kapličkou – tyto
práce provádí firma FK Bau. Na jednání kontrolního a finančního výboru bude předložen
seznam zájemců a způsob výběru bude odsouhlasen na tomto jednání výborů.
5.6) Zakoupení zimní techniky
Usnesení č. 6/2/2010:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zakoupení zimní techniky za cenu cca 60 tis.Kč (fréza,
motorová jednotka).
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
5.7) Nástěnky
Starosta obce informoval přítomné zastupitele, že vývěsky ODS a Koruny české, jenž nejsou
již 2 roky aktualizované, budou předány k užívání Základní a Mateřské škole ve
Veltrubech, které budou informovat občany o akcích ve školách.
5.8) Pozvánky
Starosta obce pozval přítomné na kulturní akce – 4.12. bude slavnostní rozsvěcení vánočního
stromku před Obecním úřadem ve Veltrubech a dne 18.12. bude opět Posezení důchodců na
Myslivně ve Veltrubech.
Skončeno v 19:40 hod.
Zapsala: Veisová A.

Ověřovatelé zápisu: Michal Hradecký
Petr Herčík

