ZASTUPITELSTVO
OBCE VELICHOVKY

Usnesení
z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velichovky konaného dne
7.6.2021 od 19:00 – Klubovna u Potůčku Hustířany
Usnesení č: 18/2021/1
Zastupitelstvo obce Velichovky schvaluje program zasedání dne 7.6.2021 v následujícím znění:
1) Zahájení, prezence, určení zapisovatele, ověřovatel zápisu, návrhové komise a programu
2) Kontrola plnění usnesení ze 17. veřejného zasedání obce
3) Závěrečný účet Obce za rok 2020
4) Závěrka Obce za rok 2020
5) Rozpočtová opatření č. 2-6/2021
6) Rozpočtové opatření č. 7/2021
7) Výsledek VŘ na akci: „Velichovky – Dopravní automobil“
8) Dispozice rekonstrukce ,,Klubovny u Potůčku“
9) Kalkulace a porovnání cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
10) Informace o probíhajících projektech v Obci
11) Žádost o prodej pozemku p.č. 496 v k.ú. Velichovky
12) Projednání připomínek ke smlouvám na nájem hrobového místa a schránek v kolumbáriu
13) Rozvoj komunitní energetiky na území MAS Hradecký venkov
14) Různé informace
a) Informace o společném projednávání návrhu Územního plánu Obce Velichovky
b) Dětské hřiště na Písníku
c) Ostatní
15) Diskuze
16) Závěr

Usnesení č: 18/2021/2
Zastupitelstvo obce Velichovky schvaluje:
a) Zapisovatelem zápisu
b) Ověřovateli zápisu
c) Návrhovou komisi

Monika Novotná
Jiří Filip, Zdeněk Šedivec
Vladimír Jaroš, Milan Kukal, Václav Moník
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Usnesení č: 18/2021/3
Zastupitelstvo obce Velichovky:
a) Zastupitelstvo Obce Velichovky schválilo závěrečný účet obce za rok 2020 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad.
b) Pověřuje starostu a účetní obce Velichovky zveřejnit schválený závěrečný účet obce za rok 2020
na úřední desce.

Usnesení č: 18/2021/4
Zastupitelstvo obce Velichovky:
a) Schvaluje účetní závěrku Obce Velichovky za rok 2020 bez výhrad. Výsledek hospodaření za rok
2020 bude přeúčtován v plné výši z účtu 431 na účet 432.
b) Pověřuje starostu a účetní obce Velichovky informovat (odeslat) na krajský úřad informaci o
schválení závěrky obce za rok 2020.

Usnesení č: 18/2021/5
Zastupitelstvo Obce Velichovky:
a) Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 ve výši 4.112.407,23Kč na straně příjmů a ve výši
4.112.407,23Kč na straně výdajů.

Usnesení č: 18/2021/6
Zastupitelstvo Obce Velichovky:
a) Pověřuje starostu obce Velichovky uzavřít smlouvu s vítězem výběrového řízení na akci:
„Velichovky – dopravní automobil“
b) Se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do
plné výše z vlastních zdrojů.

Usnesení č: 18/2021/7
Zastupitelstvo Obce Velichovky:
a) Schvaluje přistoupení obce k Paktu starostů a primátorů. Zastupitelstvo Obce Velichovky
podporuje uzavření Dohody mezi společností ENVIROS, s.r.o., se sídlem Dykova 53/10, 101 00
Praha 10, IČO: 61503240 a Hradecký venkov o.p.s., na zpracování díla Akční plán pro udržitelnou
energetiku a klima skupiny obcí Hradecký venkov (SECAP). Obec Velichovky bere na vědomí, že
Akční plán vzniká jako součást projektu CEESEU a podporuje aktivity tohoto projektu, do kterých
se bude aktivně zapojovat.
Ve Velichovkách dne 10.6.2021
Zapsal:

Monika Novotná

………………………………………………………

Návrhová komise:

Vladimír Jaroš

………………………………………………………

Milan Kukal

………………………………………………………

Václav Moník

………………………………………………………

Jiří Lebedinský

………………………………………………………

Starosta obce:
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