Usnesení zastupitelstva Obce Veliš č. 4/2021 ze dne 30. 6. 2021
Zastupitelstvo Obce Veliš:
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schvaluje závěrečný účet Obce Veliš za r. 2020 bez výhrad
bere na vědomí informaci o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Veliš za r. 2020,
které provedli dne 2. 6. 2021 pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje
schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2021 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 2“
schvaluje návrh, aby občané z Nesper, Lipin a Sedlečka, kteří si vybudují vlastní domovní
čističku splaškových vod a tuto čističku úspěšně zkolaudují, obdrželi od Obce Veliš
příspěvek, za vybudování této domovní čističky, ve výši 40 000,- Kč
schvaluje návrh uzavřít smlouvu o sdružení prostředků s cílem sdružit prostředky a zřídit
společnou zásahovou jednotku požární ochrany, která bude plnit úkoly podle §70
odst. 1) zákona o požární ochraně, s Městysem Louňovice pod Blaníkem za finanční
částku ve výši 20 000,- Kč/rok
schvaluje návrh uzavřít smlouvu na odkup pozemků p.č. 109/1 a 1049/1 v k.ú. Veliš za
cenu 300,- Kč za 1 m2 s p. L. S., bytem Benešov
schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na vybudování rozhledny na Javořické
hůře ve výši 15 000,- Kč pro Mikroregion Český smaragd z prostředků Obce Veliš
schvaluje návrh poskytnout, z prostředků Obce Veliš, finanční příspěvek ve výši
49 000,- Kč některé obci na Moravě, která byla postižena tornádem
souhlasí se zařazením pozemku p,č, 752 v k.ú. Nespery do územního plánu obce, za
předpokladu, že vlastník pozemku p. L. D. zařídí veškeré potřebné úkony ke změně ÚP
Veliš a uhradí náklady na změnu ÚP Veliš
bere na vědomí informaci o tom, že byl v Nesperách ze směru od Čeliva nainstalován
měřič rychlosti a rovněž byla instalována svítidla veřejného osvětlení a to v Nesperách u
autobusové čekárny a u nových parcel v jižní části Nesper a ve Veliši u hřiště a na hřbitově
souhlasí s návrhem, aby úpravu a zpevnění míst pro umístění kontejnerů na tříděný odpad
provedla společnost BES, s.r.o., Benešov
bere na vědomí informaci o tom, že Ing. K., jednatel ČSOP Vlašim, zajistí provedení akce
Revitalizace rybníka „Žechovák“ ve Veliši
bere na vědomí informaci o tom, že je dohodnuto se zástupci SÚS, že posekají mez na
pozemcích p.č. 215/1 a 215/3 v k.ú. Veliš, které jsou v majetku paní H. S., při sekání
příkopů, což bude v dohledné době uskutečněno
souhlasí s tím, aby byly učiněny příslušné úkony, aby bylo vyřešeno a vypořádáno umístění
vodovodního potrubí a chodníku v majetku Obce Veliš v pozemcích p.č. 215/1 a 215/3
v k.ú. Veliš, které jsou v majetku paní H. S.
bere na vědomí požadavek p. Z. I., na úpravu koruny jasanu tak, aby nehrozilo poškození
domu v jeho vlastnictví pádem větví
bere na vědomí požadavek pí. Z.P. a pí. M.P.V., na odstranění keřů na pozemku p.č. 115/4
v k.ú. Veliš tak, aby bylo možno bezpečně vyjíždět na silnici od domu č.p. 52 ve Veliši
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Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva Obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.

Ve Veliši dne 30. 6. 2021
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Zapsal:

Pavel Dvořák

…………………………………

Zápis ověřil:

Martin Kocourek

………………………………...

Jaroslav Sedláček

…………………………….…..

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