O voZápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 29. června 2012
Přítomni:

Buchal, Bureš, Dvořák, Kocourek M., Kocourek P., Lupač, Mach, Setnička, Štika
Dvořák Pavel

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu: Kocourek Pavel
Bureš Josef
Schůzi zahájil a řídil starosta obce Veliš pan Petr Mach, který v úvodu seznámil přítomné s programem
schůze.
Program schůze:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Přezkoumání hospodaření obce Veliš
Projednání závěrečného účtu obce Veliš za r. 2011
Informace o akcích a dotacích
Schválení rozpočtového opatření
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Přezkoumání hospodaření obce Veliš
Dne 18. 5. 2012 proběhlo přezkoumání hospodaření obce Veliš pracovníky Krajského úřadu
Středočeského kraje.
Při přezkoumání hospodaření obce Veliš byly zjištěny chyby a nedostatky viz. „Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Veliš za rok 2011“.
V současné době je již většina nedostatků odstraněna, chyba týkající se neproškolení
inventarizační komise bude ponaučením pro inventuru v r. 2012.
Návrh:
Zastupitelstvo obce Veliš, na základě výsledku přezkoumání hospodaření obce Veliš, pověřuje
účetní obce paní J. Štikovou, aby zaslala, do 12. 7. 2012, kontrolujícímu orgánu - Krajskému úřadu
Středočeského kraje písemnou zprávu o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veliš za rok 2011.
Zastupitelstvo obce Veliš souhlasí s celoročním hospodařením obce Veliš za rok 2011.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš, na základě výsledku přezkoumání hospodaření obce Veliš, pověřuje
účetní obce paní J. Štikovou, aby zaslala, do 12. 7. 2012, kontrolujícímu orgánu - Krajskému úřadu
Středočeského kraje písemnou zprávu o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veliš za rok 2011 a zároveň souhlasí s celoročním
hospodařením obce Veliš za rok 2011.
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ad 3) Projednání závěrečného účtu obce Veliš za r. 2011
Byl zpracován závěrečný účet obce Veliš, který byl v návrhu vyvěšen na úřední desce obce
Veliš dne 11. 6. 2012 a sejmut dne 29. 6. 2012. K tomuto účtu měli občané možnost vznést
připomínky. Žádná připomínka nebyla vznesena. Navrhuje se schválit závěrečný účet obce Veliš
za rok 2011 ve znění, jak bylo navrženo.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje závěrečný účet obce Veliš za rok 2011 bez výhrad.
ad 4) Informace o akcích a dotacích
Starosta obce Veliš sdělil přítomným, že prozatím byla zamítnuta žádost o dotaci na dokončení
výstavby dětského hřiště ve Veliši, proto bude prozatím uskutečnění této akce pozastaveno a pokud
bude možnost podat žádost o dotaci znovu, bude žádost podána.
Dále sdělil starosta obce přítomným, že byla obci Veliš přiznána dotace na opravu kapličky
v Lipinách a to ve výši 250 000,- Kč.
Dále je stále řešeno s vlastníky pozemků v Nesperách p. Duškem a manželi Jeníčkovými
majetkoprávní vypořádání pozemků v místě plánované výstavby cesty k novým stavebním parcelám a
to od obce jižním směrem. Rovněž je řešeno majetkoprávní vypořádání pozemků ve Veliši u
bramborárny „Úvoz“ s manželi Burešovými. Po zhotovení geometrických plánů a odkupu pozemků do
majetku obce Veliš bude zahájena oprava předmětných komunikací.
ad 5) Schválení rozpočtového opatření
Starosta obce Veliš navrhuje schválení rozpočtového opatření a to dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 1“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2012 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 1“.
ad 6) Různé
Byla vypracována Směrnice pro provedení inventarizace č. 1/2012 a Směrnice k veřejným
zakázkám č. 2/2012.
Navrhuje se tyto směrnice schválit.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje Směrnici pro provedení inventarizace č. 1/2012 a
Směrnici k veřejným zakázkám č. 2/2012.
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Odkup části pozemku p.č. 507(KN) v k.ú. Sedlečko u Veliše od paní Marie Kůželové, Rataje 46
a paní Marie Turkové, Prokopova 1577, Vlašim. Předmětná část tohoto pozemku je nově dle
geometrického plánu č. 55-14/2012 označena p.č. 507/2(KN) o výměře 227m2 v k.ú. Sedlečko u
Veliše. Navrhuje se předmětný pozemek p.č. 507/2 o výměře 227 m2 odkoupit do majetku obce Veliš
za cenu 35,- Kč/m2, neboť tento pozemek bude přístupovou komunikací k obecní studni a vodárně
v obci Lipiny.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh odkoupit pozemek p.č. 507/2(KN) o výměře 227 m2
v k.ú. Sedlečko u Veliše od paní Marie Kůželové, Rataje 46 a paní Marie Turkové, Prokopova 1577,
Vlašim za cenu 35,- Kč/m2 do majetku obce Veliš.
Odkup části pozemku p.č. 226/4(KN) v k.ú. Veliš od manželů Burešových, Veliš 72.
Předmětná část tohoto pozemku je nově dle geometrického plánu č. 162-13/2012 označena
p.č. 226/6(KN) o výměře 132 m2 v k.ú. Veliš. Navrhuje se předmětný pozemek odkoupit do majetku
obce Veliš za cenu 35,- Kč/m2, neboť koupí tohoto pozemku dojde k rozšíření stávající komunikace
p.č. 1956/2 v k.ú. Veliš, která je v majetku obce Veliš.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh odkoupit pozemek p.č. 226/6(KN) o výměře 132 m2
v k.ú. Veliš od manželů Burešových, Veliš 72 za cenu 35,- Kč/m2 do majetku obce Veliš.
Starosta obce Veliš informoval přítomné o tom, že v letošním roce nebudou uskutečněny
podzimní výlovy rybníků v majetku obce Veliš, protože všechny rybníky v majetku obce Veliš byly
osazeny rybí násadou, která nedoroste v letošním roce do tržní velikosti.
Starosta obce Veliš pověřil p. Buchala Josefa, aby zajistil ve spolupráci se členy Hasičského
sboru Nespery úklid hřiště v Nesperách a posekání trávy v obci Nespery.
Navrhuje se zakoupit do majetku obce Veliš přívěsný vozík za osobní automobil, který bude
využit pro účely obce, případně zapůjčen občanům.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh zakoupit do majetku obce Veliš přívěsný vozík za
osobní automobil.
Slečna Tichá nájemce v restauraci v budově obecního úřadu ve Veliši požaduje provést
vymalování restaurace, opravu kuchyňské linky, položení dlažby na část podlahy v restauraci a
provedení obkladu baru. Navrhuje se projednat provedení těchto prací s řemeslníky z řad občanů obce
Veliš a provedení těchto oprav a úprav.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byly provedeny opravy a úpravy v restauraci v majetku
obce Veliš v budově obecního úřadu a to pomocí řemeslníků z řad občanů obce Veliš.
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ad 7) Diskuse
Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek.
ad 8) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
pověřuje účetní obce paní J. Štikovou, aby zaslala, do 12. 7. 2012, kontrolujícímu orgánu Krajskému úřadu Středočeského kraje písemnou zprávu o přijatých opatřeních k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veliš
za rok 2011 a zároveň souhlasí s celoročním hospodařením obce Veliš za rok 2011
2. schvaluje závěrečný účet obce Veliš za rok 2011 bez výhrad
3. bere na vědomí informaci o akcích a dotacích
4. schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2012 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 1“
5. schvaluje Směrnici pro provedení inventarizace č. 1/2012 a Směrnici k veřejným
zakázkám č. 2/2012
6. schvaluje návrh odkoupit pozemek p.č. 507/2(KN) o výměře 227 m2 v k.ú. Sedlečko u
Veliše od paní Marie Kůželové, Rataje 46 a paní Marie Turkové, Prokopova 1577, Vlašim
za cenu 35,- Kč/m2 do majetku obce Veliš
7. schvaluje návrh odkoupit pozemek p.č. 226/6(KN) o výměře 132 m2 v k.ú. Veliš od
manželů Burešových, Veliš 72 za cenu 35,- Kč/m2 do majetku obce Veliš
8. bere na vědomí informaci o tom, že v letošním roce nebudou uskutečněny podzimní
výlovy rybníků v majetku obce Veliš, protože všechny rybníky v majetku obce Veliš byly
osazeny rybí násadou, která nedoroste v letošním roce do tržní velikosti
9. schvaluje návrh zakoupit do majetku obce Veliš přívěsný vozík za osobní automobil
10. schvaluje návrh, aby byly provedeny opravy a úpravy v restauraci v majetku obce Veliš
v budově obecního úřadu a to pomocí řemeslníků z řad občanů obce Veliš
1.

Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.
Ve Veliši dne 29. 6. 2012

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Kocourek Pavel

………………………………...

Bureš Josef

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

...................................................

4

