Usnesení zastupitelstva Obce Veliš č. 8/2021 ze dne 15. 12. 2021
Zastupitelstvo Obce Veliš:
bere na vědomí informaci o provedení opravy poškozených uzávěrů vody k novým
stavebním parcelám a o odložení dokončení integrované dopravy Vlašimska
2. schvaluje návrh výkup či směnu pozemku p.č. 2079 v k.ú. Veliš odložit.
3. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Veliš č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství a Obecně závaznou vyhlášku Obce Veliš č. 2/2021 o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství
4. schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2021 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 6“
5. schvaluje prodej
pozemku
p.č. 478 v k.ú. Nespery p. M. P., bytem Praha 5
2
za kupní cenu 35,- Kč za 1m
6. schvaluje rozpočtová pravidla pro hospodaření Obce Veliš v r. 2022 do doby, než bude
schválen rozpočet Obce Veliš na r. 2022. V měsíci lednu a únoru roku 2022 budou čerpány
2/12 rozpočtu roku 2021
7. schvaluje návrh, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2021 byla zaúčtována v prosinci r.
2021, ale vyplacena v měsíci lednu r. 2022 z rozpočtu roku 2022.
8. schvaluje návrh, aby inventarizační komise pro inventarizaci majetku Obce Veliš ke dni
31. 12. 2021 pracovala ve složení: Josef Buchal – předseda a Marek Peška a Vojtěch
Zmrhal – členové
9. bere na vědomí informaci o provedení výsadby dřevin u nových stavebních parcel a u
fotbalového hřiště ve Veliši společností Futura Academica
10. schvaluje umožnit uložení elektrického vedení do pozemku v majetku Obce Veliš
p.č. 401/4 v k.ú. Nespery k pozemku p.č. 11 v k.ú. Nespery a souhlasí s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o
umístění stavby č. IP-12-6020696, P1318 Veliš - Nespery, kNN pro p.č. 11 v k.ú. Nespery
s ČEZ Distribuce
11. schvaluje návrh projednat s vlastníkem pozemku p.č. 54 v k.ú. Nespery p. P. J. možnost
prodeje části pozemku p.č. 54, na které se nachází zpevněná část komunikace do majetku
Obce Veliš a podle výsledku tohoto jednání následně projednat možnost prodeje
části pozemku p.č. 422/2 v k.ú. Nespery a rovněž při tomto projednání projednat i
možnost prodeje části pozemku p.č. 401/4 v k.ú. Nespery, na které se nachází studna,
kterou vybudovali předci p. D. B.
12. bere na vědomí informaci o průběhu jednání valné hromady DS BENEBUS
1.
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Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva Obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.

Ve Veliši dne 15. 12. 2021

Zapsal:

Pavel Dvořák

…………………………………
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Zápis ověřil:

Marek Peška

………………………………...

Jaroslav Sedláček

…………………………….…..

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