Zápis č. 4/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Veltruby dne 5. ledna 2011 od 16:00 hod. na Obecním
úřadě ve Veltrubech
Přítomni: členové ZO
Omluven: Aleš Javůrek
1) Zahájení
Jednání zastupitelstva zahájil starosta a řekl, že hlavním bodem jednání bude řešení stavu
podtlakové stanice. Současně navrhl, aby usnesení z minulého zastupitelstva bylo předmětem
jednání až příštího zastupitelstva. Dále jmenoval zapisovatelku p. Veisovou A. a návrh
ověřovatelů zápisu p. Herčíka P. a Hradeckého M.
Usnesení č. 1/4/2011:
Zastupitelstvo obce souhlasí s kontrolou usnesení až na příštím zastupitelstvu a dále souhlasí
se zapisovatelkou a ověřovateli a s programem jednání:
1) Zahájení
2) Současný stav kanalizace – oprava ve stanici
3) Žádost o převod pozemků kolem hřiště
4) Vybavení kulturního domu
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
2) Současný stav kanalizace – oprava ve stanici
Při jednání s firmou Vodos , při kterém byl přítomen Ing. Maisner, byl zhodnocen stav. Firma
Vodos konstatovala, že současný stav ovládání stanice je nevyhovující, protože jsou tam 2
systémy – jeden od p. Ing. Maisnera a druhý od p. ing. Matkoviče a pravděpodobně tyto
systémy spolu nekomunikují. Požadavek Vodosu je, aby za ovládání stanice zodpovídala
jedna firma, což, bohužel, pan Ing. Matkovič nechce a pan Ing. Maisner ano s tím, že
předložil nabídku ve výši 135.910,- Kč + DPH. Stanice bude kontrolovat výpadek proudu
(což se dosud nedělo), funkci vývěv a kompresorů, podtlak atd. Toto ovládání doporučil i pan
Hejna, který právě upozorňoval při montáži třetí vývěvy na nesoulad mezi povely a funkcí
vývěv. Je sice pravda, že nikdo nepředložil opravdu argument, že tyto systémy spolu
nekomunikují, ale oba pánové vlastně nechtějí do dalšího systému.
Usnesení č. 2/4/2011:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo nabídku firmy ELI-PRO s.r.o., kterou zastupuje p. Ing.
Maisner, firma má sídlo U ráje 195, Ústí nad Labem – IČO 25430998 s tím, že budou-li i
nadále vznikat problémy v chodu vývěv či další poruchy vývěv, jako je např. únik vody, bude
požadovat, aby tuto rekonstrukci uhradila firma Vodos.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
3) Žádost o převod pozemků kolem hřiště
Při kontrole pozemků bylo zjištěno, že pozemky č. 189/17, 189/19 a 189/20 jsou ve
vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Je třeba požádat ÚZSVM
nejdříve o výpůjčku a následně o převod pozemků na obec se zdůrazněním, že se jedná o
sportovní areál. Dále se zde ještě nachází pozemek 189/1, který nemá na výpisu vlastníky a
proto je potřeba požádat Katastr nem. o pomoc.
Usnesení č. 3/4/2011:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o výpůjčku a následný převod pozemků 189/17,
189/19 a 189/20 dle KN v k.ú. Veltruby od ÚZSVM a dále pověřuje starostu, aby zaslal
dotaz na Katastrální úřad na pozemek 189/1 dle KN a pokračoval v jednání s fondem, který
tento pozemek obhospodařuje o převod tohoto pozemku na obec.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0

4) Vybavení kulturního domu
Usnesení č. 4/4/2011:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo nákup stolů a židlí do kulturního domu ve Veltrubech v ceně
do 65.000,- Kč.
Hlasování: pro10, proti 0, zdržel 0

Veltruby dne 7.1.2011

Ověřovatelé zápis: Michal Hradecký
Petr Herčík

Skončeno v 18:00 hod.
Zapsala: Veisová A.

Starosta obce :
Místostarosta obce:

