Usnesení z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velichovky
konaného dne 11. prosince 2013 od 19,00 v Baru U Vočka ve Velichovkách

Zastupitelstvo obce Velichovky:
1. Schvaluje:
a) cenu pronájmu obecních pozemků pro fyzické osoby s platností od 1.1.2014 ve výši:
0,10 Kč/m2/rok – orná půda, 0,40 Kč/m2/rok – ostatní plochy (mimo stavebních pozemků)
b) pronájem části pozemku p.č.587/1 v k.ú. Hustířany o rozloze 80m2 paní L. Z.é za cenu 0,40
Kč/m2 a rok od 1.1.2014
c) výpůjčku víceúčelového hřiště (p.č. 88/4 a 88/5) v k.ú. Velichovky TJ Velichovky za podmínek
uvedených ve Smlouvě o výpůjčce
d) žádost o dotaci na pořízení přídavné mechanizace k malotraktoru (tří kontejnerů různých
velikostí na úklid rostlinných zbytků, nosiče kontejnerů, štěpkovače, křovinořezu) a v případně
k dosázení řady sakur na p.č.451/1 v k.ú.Velichovky v částce 400 000 Kč z Programu pro vítěze
ocenění Zelená stuha-péče o zeleň a životní prostředí
e) smlouvu o výpůjčce části p.č. 611/1 v k.ú. Hustířany o rozloze cca 340 m2 se Správou silnic
Královéhradeckého kraje v souvislosti s budováním chodníků na této části pozemku na dobu
realizace této stavební akce
f) žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje (číslo programu 14POV02)
na akci Oprava chodníku na pozemku p.č. 631/2 v k.ú. Hustířany
g) žádost o dotaci na obnovu drobných sakrálních staveb, které nejsou prohlášeny kulturními
památkami (Pomník osvobození-p.č.19 v k.ú. Velichovky, Kříž k Vápence-p.č. 592
v.ú.Hustířany, Zvonička Hustířany -p.č.587/1 v k.ú. Hustířany, pamětní deska-Schejbal-čp.73
k.ú. Velichovky) z Ministerstva pro místní rozvoj
h) neinvestiční příspěvek ve výši 144 747 Kč na realizaci projektu Doprovodná zeleň podél
komunikací a cyklotras mikroregionu Hustířanka, akcept. č. 11098426, který převede na účet
DSO Mikroregion Hustířanka v termínu do 31.5.2014
i) žádosti o dotaci na výstavbu tří pečovatelských bytů v objektu čp.99 v ulici Jaroměřská,
Velichovky z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj č. 117D514 Podpora výstavby
podporovaných bytů pro rok 2014
j) obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity
k) pasport místních komunikací v katastrálním území Velichovky a Hustířany
l) účast obce v soutěži Vesnice roku v r. 2014
m) rozpočtové provizorium na rok 2014 - na výdaje do výše 1,5 milionu korun+pravidelnou splátku
úvěrů ve výši 76 000 Kč měsíčně do schválení rozpočtu
n) rozpočtové opatření č. 9/2013 - příjmy celkem 225 000 Kč , výdaje celkem – 1 955 000 Kč,
přesun splátky půjčky na příští rok (financování 80 000 Kč).

2. Bere na vědomí:
a) výpověď paní L. Z. z nájmu části pozemku p.č. 587/1 v k.ú. Hustířany
b) rozpočtové opatření č. 8/2013 ve výši + 48 000 Kč (příjmy a výdaje)
c) doporučení dopravního inspektorátu ve věci zvýšení bezpečnosti na komunikaci u základní školy
ve Velichovkách
d) dopis pana K. zastupitelům obce doručený 9.12.2013

3. Dává za úkol
a) uzavřít nájemní smlouvu na pronájem p.č. 587/1 v k.ú. Velichovky s paní Z.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31.12.2013
b) uzavřít smlouvu o výpůjčce víceúčelového hřiště s TJ Velichovky
Zodpovídá: starosta

Termín: 15.12.2013

c) uzavřít smlouvu o výpůjčce části p.č. 611/1 v k.ú. Hustířany pro výstavbu chodníků
s SÚS Královéhradého kraje
Zodpovídá: starosta
Termín: 31.12.2013
d) odeslat žádost na Státní fond životního prostředí o dotaci na pořízení přídavné mechanizace k
malotraktoru
Zodpovídá: starosta
Termín: 28.2.2014
e) odeslat na krajský úřad žádost o dotaci na opravu chodníku p.č. 631/2 v k.ú. Hustířany
Zodpovídá: starosta
Termín: 13.12.2013
f) odeslat na MMR žádost o dotaci na obnovu drobných sakrálních staveb
Zodpovídá: starosta

Termín: 28.2.2014

g) odeslat na MMR žádost o dotaci na pořízení pečovatelských bytů
Zodpovídá: starosta

Termín: 31.1.2014

h) odeslat neinvestiční příspěvek ve výši 144 747 Kč na účet DSO Mikroregion Hustířanka
Zodpovídá: starosta
Termín: 31.5.2014
i) zveřejnit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity na úřední
desce
Zodpovídá: místostarosta
Termín: 16.12.2013
j) zaslat přihlášku do soutěže Vesnice roku 2014
Zodpovídá: starosta
Termín: 30.4.2014
k) zanést rozpočtové opatření č. 8-9/2013 do finančních výkazů
Zodpovídá: starosta,účetní
Termín: 31.12.2013
l) zjistit možnosti osvětlení přechodu v ulici Jaroměřská bez závislosti na době provozu veřejného
osvětlení
Zodpovídá: Filip, Lebedinský Termín: 18.12.2013
m) projednat dopis pana K.
Zodpovídá: starosta

Termín: příští VZZO

n) připravit projektovou dokumentaci a žádost o přiznání dotace na akci Chodníky podél komunikace
III. třídy v Hustířanech
Zodpovídá: starosta
Termín: 30.4.2014
Ve Velichovkách dne12.12.2013

Návrhová komise:

Starosta obce:

Vladimír Jaroš

…………………………………….
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Mgr. Hana Pekárková

…..…………………………………

Josef Karel
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