USNESENÍ č 1/2021
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veltěžích konaného dne 11. 2. 2021 od 18.00
hodin v zasedací místnosti OÚ.
Obecní zastupitelstvo ve Veltěžích na svém veřejném zasedání
SCHVALUJE:
Zapisovatele zápisu – pan Jaroslav Henzl
Ověřovatele zápisu – Bc. Marie Tereze Peterková a pan Zbyněk Henzl
Návrhovou komisi – paní Michaela Šidáková
Program zasedání
Rozpočtové opatření č. V/2020
Rozpočtové opatření č. I/2021
Vyřazení majetku dle předloženého seznamu
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
č. ULN/2/2021
9) Formulář pro zajištění předběžných záměrů obce
10) Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius Pedersen
11) Udělení Plné moci k zastoupení při uplatňování nároku u provozovatelů skládek firmě
Marius Pedersen
12) Dodatek ke smlouvě na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění komunálního
odpadu s firmou Marius Pedersen
13) Umístění fotografií na FTP u firmy ANTEE za cenu 100,00 Kč/ měsíc
14) Smlouvu o dílo s firmou JD Rozhlasy
15) Rekonstrukci kamerového systému na budově OÚ firmou MP Servis
16) Pořízení nového kamerového systému do ulice Vrchlického, Bytinská, B.Němcové
firmou MP Servis
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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BERE NA VĚDOMÍ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kontrolu zápisu z min. zasedání
Zprávu inventarizační komise
Informaci a povinnosti vyplývající z nového zákona o odpadech č.541/2020
Informaci o dotačních titulech
Informace o investici do programu spisová služba od firmy Gordic
Informaci o finančním vypořádání soudního smíru
Informaci o vyřešení škodné události – shoření kontejnerů
Informaci o možnosti získání kontejnerů od firmy Ekokom
Informaci o očkovacím centrum v Lounech

NESCHVALUJE:
1) Připojení obce do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“
2) Nabídky od firmy Colmex na stret workout hřiště a fitness stroje

UKLÁDÁ:
1) Oslovit firmu JD Rozhlasy – seřízení bezdrátového veřejného rozhlasu
2) Oslovit majitele pozemků, které zasahují do komunikace v ulici Zahradní k odprodeji
3) Zajistit více informací k dotační výzvě MF – výkup nemovitosti
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasy pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel.
Počet přítomných zastupitelů 5 (dle prezentační listiny).
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