Obec Velatice
Zápis z pracovního jednání Zastupitelstva obce Velatice
den jednání: 18. listopadu 2014
Na pracovním jednání zastupitelstva jsou projednávány otázky, které patří pro působnosti
starosty obce, není k nim třeba usnesení zastupitelstva, ale starosta je předkládá ke
kolektivnímu projednání.
Pracovní zasedání bylo zahájeno v 19:30.
Starosta konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Na Zasedání byl přizván Ing. Tomáš
Volek jako člen finančního výboru z důvodu projednání rozpočtu na rok 2015.
1.

Kanalizační přípojka k sokolovně

Na základě doporučení stavební komise byla pro zhotovení kanalizační přípojky k budově
sokolovny a prodejny vybrána nabídka společnosti Pavingspol ze Šlapanic ve výši 56 900,- Kč
bez DPH.
2.

Příspěvek Farnosti Tvarožná na rekonstrukci kostela

Bylo potvrzeno, že rozpočtovaný příspěvek Farnosti Tvarožná na opravu kostela ve výši
50.000,- Kč může být vyplacen.
3.

Odměna ředitelky MŠ Velatice

Bylo dohodnuto, že z financí poskytovaných krajským úřadem na platy pedagogů může být
ředitelce MŠ Velatice schválena roční odměna.
4.

Návrh rozpočtu obce na rok 2015

Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2015, do kterého budou zapracovány
následující nestandardní položky:
Nestandardní příjmy:

450 000 vrácení půjčky MAS
86 000 Příspěvek na pořízení změny UP

Celkem

536 000

Nestandardní výdaje:

470 000 vrácení zádržného – zahrada MŠ
75 000 projekt. dokumentace - chodník a veřejné osvětlení před obcí
1 500 000 úprava pozemků JZD – umožnění výstavby
230 000 oprava chodníku - z návsi na Zahrádky
200 000 veřejné osvětlení – nová zástavba
300 000 dořešení průzkumného vrtu

Celkem

110 000 změna územního plánu
2 885 000
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Standardní příjmy
Standardní výdaje

11 297 000
10 125 000

Rozdíl standardních
příjmů a výdajů

1 172 000

Financování výdajů
z prostředků z
minulých let

1 263 000

5.

Žádost o koupi pozemku p.č. 151

Na základě žádosti o koupi pozemku zahrady č.p. 151 bylo dohodnuto, že může být vydán
záměr na prodej tohoto pozemku.
6.

Plán činnosti kontrolního výboru

Předseda kontrolní výboru představil plán činnosti kontrolního výboru, který bude zastupitelům
rozeslán k připomínkování a finální verze bude schválena na veřejném zasedání
zastupitelstva.
7.

Závěr

Pracovní zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:35 hod.

________________________
Mgr. Jan Grolich, starosta
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