Usnesení zastupitelstva Obce Veliš č. 3/2022 ze dne 22. 6. 2022
Zastupitelstvo Obce Veliš:
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stanovuje v souladu s ustanovením §67 a §68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, 9 členů zastupitelstva Obce Veliš pro následující volební období
2022- 2026.
schvaluje rozpočtového opatření pro r. 2022 a to dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 2“
schvaluje Závěrečný účet Obce Veliš za r. 2021 bez výhrad
schvaluje poskytnout manželům H., Veliš finanční částku ve výši 105 600,- Kč
z prostředků Obce Veliš, což je 20% sleva z kupní ceny pozemku, jak bylo stanoveno v
usnesení zastupitelstva Obce Veliš ze dne 27. 6. 2018
schvaluje poskytnout příspěvek pí. M. K. z N. ve výši 40 000,- Kč z prostředků Obce
Veliš v souladu s usnesením zastupitelstva Obce Veliš ze dne 30. 6. 2021 jako
příspěvek na domovní čistírnu odpadních vod, která je zkolaudována a uvedena do
provozu
schvaluje poskytnout příspěvek Základní a mateřské škole Louňovice pod Blaníkem ve
výši 1 000,- Kč z prostředků Obce Veliš na činnost v r. 2022
schvaluje poskytnout příspěvek Spolku zdravotně postižených Podblanicka ve výši
2 000,- Kč z prostředků Obce Veliš na činnost spolku v r. 2022
schvaluje poskytnout příspěvek Hasičskému sboru Nespery ve výši 160 000,- Kč
z prostředků Obce Veliš na vybudování vrtané studny
schvaluje zveřejnit záměr prodeje a směny pozemků ve vlastnictví Obce Veliš v k.ú. Veliš
dle návrhu geometrického plánu na II. etapu stavebních parcel ve Veliši
schvaluje odkoupit pozemek p.č. 1047 v k.ú. Veliš od p. J. K., Veliš za cenu 45 000,- Kč
schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 414/4 v k.ú. Nespery, nově dle návrhu
geometrického plánu se jedná o pozemek p.č. 414/5 v k.ú. Nespery o výměře 48 m 2
schvaluje uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a dohod o
umístění staveb do pozemku p.č. 401/4 v k.ú. Nespery, který je ve vlastnictví Obce Veliš
pro pozemek p.č. 11 v k.ú. Nespery, který je ve vlastnictví p. M. K. a pro pozemky
p.č. 9/1 a 920 v k.ú. Nespery, které jsou ve spoluvlastnictví pí. P. B. a p. D. B. Jedná se o
schválené přípojky elektřiny k výše uvedeným pozemkům
schvaluje návrh poskytnout P. a M. D., Veliš palivové dřevo za stromy, které byly
v rámci KoPÚ směněny s Obcí Veliš. Dřevo bude poskytnuto v množství dle výpočtu
lesního hospodáře p. J. B.
schvaluje zvýšení ceny palivového dřeva z lesů v majetku Obce Veliš na 1 000,- Kč za
1m3 + DPH
bere na vědomí informaci o tom, že stále probíhají jednání ohledně schválení používání
chemického posypu v zimním období na silnici z Veliše do Vlašimi
bere na vědomí informaci o výsledku rozboru vody v obecním vodovodu ve Veliši všechny rozborované hodnoty odpovídají normě.
bere na vědomí informaci o tom, že Obec Veliš získala Osvědčení o úspoře emisí CO2,
neboť uspořila 5t emisí CO2 z důvodu třídění komunálního odpadu a získala tak finanční
částku ve výši 28 623,- Kč
navrhuje zpracovat návrh geometrického plánu na pozemek p.č. 401/4 v k.ú. Nespery a
poté zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 401/4, dle požadavku p. D.B. Část
pozemku p.č. 422/2 v k.ú. Nespery bude možno odprodat pouze za předpokladu, že
p. P. J., který je vlastníkem sousedního pozemku p.č. 54 v k.ú. Nespery, na kterém se
nachází komunikace bude souhlasit s prodejem části tohoto pozemku p.č. 54 pod
komunikací
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Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva Obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.

Ve Veliši dne 22. 6. 2022

Zapsal:

Pavel Dvořák

Zápis ověřil:

Josef Kakos

Marek Peška
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Petr Mach
...................................................
starosta Obce Veliš
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