Usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velichovky
konaného dne 19. prosince 2011 od 19,00 hodin v Pohostinství Ve Mlýně v Hustířanech
Zastupitelstvo obce Velichovky:
1. Schvaluje:
a) vnitřní směrnice obce
1/2011 – Směrnice k tvorbě obecně závazných a vnitřních předpisů obce
2/2011 – Organizační řád obce vč. hospodaření obce
3/2011 – Pracovní řád obce
4/2011 – Vnitřní platový předpis obce
5/2011 – Směrnice o poskytování zaměstnaneckých výhod a zaměstnaneckých náhrad
6/2011 – Směrnice o poskytování a účtování cestovních náhrad
7/2011 – Směrnice k BOZP a poskytování OOPP
8/2011 – Směrnice o poskytování pohoštění a drobných darů z rozpočtu obce
9/2011 – Spisový a skartační řád
10/2011 - Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole
11/2011 – Směrnice o oběhu účetních dokladů
12/2011 - Směrnice o účetnictví
13/2011 – Směrnice o transferech
14/2011- Směrnice o dlouhodobém hmontném a nehmotném majetku a zásobách
15/2011 –Směrnice o finančním majetku vč. vedení pokladny, cenin a bankovních účtů
16/2011 Směrnice o inventarizaci
17/2011 – Směrnice o dani z přidané hodnoty
18/2011 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
s účinností od 1.1.2012, s výjimkou směrnic č. 12/2011 a 16/2011, které nabývají účinnosti
20.12.2011
b) prodej hrobky s příslušenstvím umístěné na hrobovém místě č. 30 na hřbitově Velichovky
manželům M. za cenu 50 000 Kč, v případě neuzavření kupní smlouvy zveřejnění záměru
prodeje na úřední desce obce
c) podmínky pro využívání informování obyvatel prostřednictvím SMS – dle přílohy č.1 usnesení
d) rozpočtové provizorium na rok 2012 - výdaje do výše 1,5 milionu korun+pravidelná splátka
úvěrů ve výši 76 000 Kč měsíčně do schválení rozpočtu
e) podání žádosti o dotaci na rok 2012 prostřednictvím MAS Hradecký venkov v souladu s fiche
č.4, Opatření III – 2.1.1. Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obci – Úpravy
venkovních prostranství v obci Velichovky
f) rozpočtová opatření č. 7 (příjmy + 1 393 350 Kč, výdaje + 1 263 914 Kč) a 8/2011 (příjmy +
825 000 Kč a výdaje – 1 335 000 Kč)
2. Neschvaluje:
a) vypsání výběrového řízení na změnu dodavatele energií
3. Odkládá na příští veřejné zasedání:
a) schválení pravidel pronájmu obecních bytů
4. Dává za úkol
a) uzavřít kupní smlouvu na odprodej hrobky umístěné na č. 30 na hřbitově ve Velichovkách
Zodpovídá: starosta
Termín: 31.1.2012
b) zveřejnit na internetových stránkách obce podmínky využívání systému informování občanů
prostřednictvím SMS
Zodpovídá: místostarosta
Termín: 31.12.2011
c) zanést rozpočtové opatření č. 7 /2011 a 8/2011 do finančních výkazů obce
Zodpovídá: starosta ,účetní Termín: 31.12.2011
d) podat žádost o dotaci na akci Úpravy venkovních prostranství v obci
Zodpovídá: starosta
Termín: 31.12.2011

e) dopracovat pravidla pronájmu obecních bytů vč. dotazníku dle připomínek zastupitelů
Zodpovídá: starosta
Termín: příští VZZO
f) v případě bezúplatného nabytí části pozemku p.č. 88/2 v k.ú.Velichovky od státu zadání
zpracování geometrického plánu na rozdělení pozemků a zpracování odborného posudku o
ceně pozemku v lokalitě u kluziště Zodpovídá: starosta
Termín: do 30 dnů od
převodu
g) podat žádost Královéhradeckému kraji o bezúplatný převod pozemků p.č. 600/6, 600/7, 600/8
o celkové výměře 252 m2 v k.ú. Hustířany a p.č. 458/3 o rozloze 458 m2 v k.ú. Velichovky
Zodpovídá: starosta
Termín: příští VZZO
Ve Velichovkách dne 20. prosince 2011
Návrhová komise: Václav Karel

Starosta obce:

…………………………………….

Jiří Marek

...………………..…………………

Mgr. Hana Pekárková

…..…………………………………

Josef Karel

.….…….……………………………

Příloha č. 1 k
Usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velichovky konaného dne 19. 12.2011

Pravidla pro využívání informování obyvatel pomocí SMS v roce 2012
Systém informování obyvatel pomocí SMS zpráv je využíván jako náhrada za místní rozhlas.
Pomocí tohoto systému jsou obyvatelé informováni zejména o významných skutečnostech,
(např. konání zasedání zastupitelstva, haváriích nebo plánovaných odstávkách vodovodu,
změn ve svozu systému odpadů) a akcích (kulturní sportovní).
Tento systém pro rozesílání svých zpráv využívá:
bezplatně: obecní úřad
organizace, které nebyly založeny za účelem zisku (většinou spolky-hasiči,
zahrádkáři, sportovci, charitní organizace apod.)
úplatně: soukromé osoby a podnikatelé
za cenu 200 Kč vč. DPH– je-li zpráva v rozsahu do 169 znaků(tj. 1 SMS)
400 Kč vč. DPH – je-li zpráva v rozsahu do 338 znaků (SMS)
+200 Kč vč.DPH za dalších započatých 169 znaků
Požadavek na rozeslání zpráv:minimálně 3 pracovní dny předem doručením na adresu:
obecvelichovky@obecvelichovky.cz (nejedná-li se o závažnou zprávu, jejíž odeslání nelze
odkládat)
Úhrada za službu: nejpozději v den rozeslání zprávy v hotovosti do pokladny obce nebo
převodem na účet č. 4426-551/0100 ,VS 33412111

Ve Velichovkách dne 20. prosince 2011
Návrhová komise: Václav Karel

Starosta obce:

…………………………………….

Jiří Marek

...………………..…………………

Mgr. Hana Pekárková

…..…………………………………

Josef Karel

.….…….……………………………

