USNESENÍ č 7/2021
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veltěžích konaného dne 21.10. 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 – paní Michaela Šidáková a pan Henzl Zbyněk
Návrhovou komisi – Bc. Marie Tereza Peterková
Program zasedání
Rozpočtové opatření č.6/2021
MŠ Veltěže udělení výjimky z celkového počtu dětí z počtu 24 na 25 dětí dle
vyhlášky č.14/2005 Sb. pro školní rok 2021/2022
7) Cenovou nabídku „Projektová dokumentace – nové chodníkové plochy, přechod pro
chodce a dynamický zpomalovací semafor na příjezdech do obce Veltěže ul.
Perucká“ od firmy MESSOR.
8) Na dodávku elektrické energie firmu ČEZ prodej – smlouva od 1.1.22 do 31.12.22
9) Na dodávku plynu firmu ČEZ prodej – smlouva od 1.1.22 do 31.12,2023.
10) Podání žádosti o dotaci v rámci 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci programu Podpora
rozvoje regionů 2019+.
11) Podání žádosti o dotaci v rámci 117d8210H Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj
v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+.
12) Rozvojový strategický dokument obce Veltěže
13) Firmu Sociálně-právní institut, s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci z programu MMR
dle předložené cenové nabídky
14) Profesionální zpracování inventury pozemků od firmy REAL SOFT
15) Záměr odprodat část pozemku p.č. 1029/5 dle geometrického zaměření
16) Rozšíření o dva kusy přijímacích bezdrátových hlásičů s digitálním ovládáním od firmy
Empemont
17) Vyčkat na pořízení revize ÚP na Městský úřad Louny odbor Územního plánování
jako na pořizovatele ÚP obce Veltěže. Létající pořizovatel bude volen jen v případě
uhrazení jeho služeb žadateli o změnu ÚP. Obec létajícího pořizovatele finančně
nezajistí.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

BERE NA VĚDOMÍ:
1)
2)
3)
4)
5)

Kontrolu zápisu z min. zasedání
Informaci o dotačních titulech
Informaci o Územním plánu
Informaci o podané přihlášce do soutěže Moje obec – Můj domov
Informace plánované trase OČMOBUSU

6) Informaci o studii „Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map
povodňového ohrožení při zvýšení neškodného odtoku z VD Nechranice a návrh
ochranných protipovodňových opatření v území pod vodním dílem“
7) Informaci o příspěvku ze státního rozpočtu – kompenzační bonus pro rok 2021

NESCHVALUJE:
1) Nabídku od KB SmartPay na platební terminál
UKLÁDÁ:
1) Starostce obce připravit OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství ke schválení zastupitelstvu obce
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasy pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel.
Počet přítomných zastupitelů 5 (dle prezentační listiny).

ověřovatelé zápisu:

starostka obce Veltěže

Michaela Šidáková

Věra Posledníková

Zbyněk Henzl

místostarosta obce Veltěže
Jaroslav Henzl

