USNESENÍ č 10/2020
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veltěžích konaného dne 17.12 2020 od 17.00
hodin v zasedací místnosti OÚ.
Obecní zastupitelstvo ve Veltěžích na svém veřejném zasedání
SCHVALUJE:
Zapisovatele zápisu – pan Jaroslav Henzl
Ověřovatele zápisu – Ing. Michaela Peterková a paní Michaela Šidáková
Návrhovou komisi – Bc. Marie Tereza Peterková a pan Stanislav Veselák
Program zasedání
Rozpočet na rok 2021
Rozpočtové opatření č. 4
Přílohu ke smlouvě č. 670 030 o převzetí a odvozu složek z odděleného sběru
komunálního odpadu ze dne 7. 1. 2007 – ceník platný od 1. 1. 2021
8) Přílohu ke smlouvě č. 400 149 na zajištění zpětného sběru, svozu, využití a odstranění
komunálního odpadu ze dne 7. 1. 2008 – ceník platný od 1. 1. 2021
9) Na základě uzavřené smlouvy ze SFŽP odstoupení z projektu „Zateplení budovy
občanské vybavenosti – prodejny potravin“ z Cíle 2.
10) Zápis do kroniky za rok 2019
11) Návrh soudního smíru v případu poškozené podlahy na sále OÚ v následujícím znění:
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni jistinu ve výši 66 300 Kč na bankovní účet a
to do 15 dnů ode dne právní moci usnesení o schválení smíru.
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 16 740
Kč na bankovní účet a vedlejšímu účastníkovi náhradu nákladů řízení ve výši 25 110
Kč na bankovní účet a to do 15 dnů ode dne právní moci usnesení o schválení smíru.
III. Zaplacením částek podle bodů I. a II. výše bude mezi žalobkyní a žalovaným
předmět tohoto řízení zcela vypořádán.
Účastníci se dále dohodli, že náklady na znalce budou zaplaceny žalobkyní a
žalovaným rovným dílem, tedy žalovaný zaplatí 12 280 Kč a žalobkyně zaplatí 12 280
Kč.
12) Stavební úpravy po obci od firmy CZ-Anek´s ve výši 45 797,00 Kč včetně DPH
13) Kartu obce – rozvoj vodovodů a kanalizací
14) MŠ podání žádosti o nadační příspěvek ČEZ s výslovným uvedením zřizovatele, že
žadatel je oprávněn přijmout nadační příspěvek do majetku organizace.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

BERE NA VĚDOMÍ:
Kontrolu zápisu z min. zasedání
Informace o poptávkovém řízení - oprava podlahy na sále OÚ
Příkaz k inventarizaci majetku a závazků ke dni 31. 12. 2020
Informace o vyplacení finančních prostředků z MMR na akci „ Víceúčelové hřiště
Veltěže“
5) Zhodnocení investičních akcí za rok 2020
6) Bere na vědomí přehled investic na rok 2021
1)
2)
3)
4)

7) Informaci o kontejnerové dopravě pro obce od firmy Marius Pedersen - ceník
8) Informace o převodu pozemků p.č. 1008/2 a p.č. 1000/3
9) Informaci o spuštění nových webových stránek obce
10) Informaci o skartačním řízení
11) Informaci o daru ve formě dopravního značení od obce Blšany u Loun
12) Informaci o stavu bankovních účtů

NESCHVALUJE:
1) Finanční příspěvek Centru služeb pro zdravotně postižené Louny

Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasy pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel.
Počet přítomných zastupitelů 6 (dle prezentační listiny).
ověřovatelé zápisu:

starostka obce Veltěže

Ing. Michaela Peterková

Věra Posledníková

Michaela Šidáková

místostarosta obce Veltěže
Jaroslav Henzl

