Usnesení zastupitelstva Obce Veliš č. 6/2019 ze dne 4. 12. 2019
Zastupitelstvo Obce Veliš:
bere na vědomí informaci o průběhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Veliš
schvaluje rozpočtová pravidla pro hospodaření Obce Veliš v r. 2020 do doby, než bude
schválen rozpočet Obce Veliš na r. 2020. V měsíci lednu a únoru roku 2020 budou čerpány
2/12 rozpočtu roku 2019
3. schvaluje návrh, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2019 byla zaúčtována v prosinci
r. 2019, ale vyplacena v měsíci lednu r. 2020 z rozpočtu roku 2020
4. schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2018 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 3“
5. schvaluje návrh, aby inventarizační komise pro inventarizaci majetku Obce Veliš ke dni
31. 12. 2019 pracovala ve složení: Josef Buchal – předseda a Marek Peška a
Vojtěch Zmrhal – členové
6. schvaluje návrh uzavřít smlouvu o dílo se společností Truhlářské a zednické práce se
sídlem Lipiny u Veliše 4 na opravu hospodářského objektu v majetku Obce Veliš na dvoře
u budovy obecního úřadu ve Veliši
7. schvaluje návrh, aby byl jako každoročně, tak i v letošním roce poskytnut osamělým
důchodcům jednorázový příspěvek z prostředků Obce Veliš ve výši 1 000,- Kč pro
1 osamělého důchodce
8. bere na vědomí informaci, že je zajištěna zimní údržba komunikací v obcích a to
prostřednictvím akciové společnosti Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s.
9. schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč Hasičskému sboru
Veliš na zajištění akce Silvestr pro děti, která se bude konat dne 28. 12. 2019 ve Veliši
10. schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1905/4 v k.ú. Veliš, konkrétně dle
GP č. 213-93/2019 pozemek p.č. 1905/24 v k.ú. Veliš o výměře 26 m2
11. bere na vědomí informaci, že voda v obecním vodovodu ve Veliši, podle posledního
rozboru, odpovídá požadavkům na pitnou vodu
12. schvaluje návrh telefonní automat v Nesperách od společnosti Telecom do majetku
Obce Veliš nekupovat
1.
2.
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Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva Obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.
Ve Veliši dne 4. 12. 2019

Zapsal:

Pavel Dvořák

…………………………………

Zápis ověřil:

Martin Kocourek

………………………………...

Vojtěch Zmrhal

…………………………….…..
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Petr Mach
...................................................
starosta Obce Veliš
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