Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 21. srpna 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:

ad2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Průběh plánovaných akcí
Schválení rozpočtového opatření
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

Průběh plánovaných akcí
- v příštím týdnu proběhne rekonstrukce propustku na komunikaci „u Brožíků“ v Nesperách
a rovněž budou osazeny sloupy veřejného osvětlení na komunikaci z centra Nesper k Lipinám
k nově postaveným rodinným domům
- před rekonstrukcí komunikace ve Veliši z centra směrem k bramborárně „Úvoz“ bude u
bramborárny provedeno připojení obecního vodovodu k přípojce vodovodu do bytovek,
neboť původní připojení na vodovod zemědělské společnosti Podblanicko Louňovice pod
Blaníkem a.s. bude z důvodu nedostatku vody na VKK Veliš odpojeno
- bylo provedeno výběrové řízení na rekonstrukci kapličky v Lipinách – nejnižší nabídku
podala firma Laros, která rekonstrukci provede a zaměstná místní řemeslníky
- do majetku obce byl zakoupen přívěsný vozík za osobní automobil – zodpovědná osoba,
která bude vozík spravovat bude p. Štika Zdeněk, který bude za provoz vozíku zodpovídat a
bude jej půjčovat občanům zdarma pro jejich potřeby, avšak pokud někdo vozík poškodí
provede opravu na své vlastní náklady, případně uhradí způsobenou škodu
- v průběhu měsíce září bude třeba vyrobit palivové dřevo na topení v budově obecního úřadu
Veliš – zajistí zastupitelé

ad 3)

Schválení rozpočtového opatření

Starosta obce Veliš navrhuje schválení rozpočtového opatření a to dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 2“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2012 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 2“.
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ad 4) Různé
Starosta obce informoval přítomné, že byl proveden rozbor vody v obecním vodovodu ve Veliši
a v Lipinách s vyhovujícím výsledkem – voda odpovídá normě.
Pan Jiří Koten žádá o povolení k připojení k obecnímu vodovodu v Lipinách č. 24. Navrhuje se
připojení panu Kotenovi umožnit.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby bylo panu Jiřímu Kotenovi, Lipiny 24
umožněno připojení k obecnímu vodovodu v Lipinách.
Slečna Markéta Tichá – nájemce restaurace v budově obecního úřadu ve Veliši podala žádost
o snížení nájmu za provozování restaurace v budově obecního úřadu ve Veliši s odůvodněním, že
provoz restaurace je pro ní nerentabilní.
S ohledem na současnou ekonomickou situaci občanů se navrhuje snížit nájem za provozování
restaurace v budově obecního úřadu ve Veliši sl. Markétě Tiché na 500,- Kč za měsíc s účinností
od 1. 9. 2012.
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byl sl. Markétě Tiché snížen nájem za
provozování restaurace v budově obecního úřadu ve Veliši na 500,- Kč za měsíc s účinností
od 1. 9. 2012.
Starosta obce Veliš informoval přítomné o tom, že dne 25. 7. 2012 byla zaslána, obyvatelům
bytovky č. 59 ve Veliši, výzva k zabránění úniku odpadů z jímky, do které jsou odpady z bytovky č. 59
svedeny a to do data 31. 8. 2012. V případě, že nebude situace s únikem odpadů z jímky vyřešena,
bude tento problém řešen ve spolupráci s MěÚ Vlašim, odborem životního prostředí.

ad 5) Diskuse
Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek.
ad 6) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1.
2.
3.
4.

bere na vědomí informaci o průběhu plánovaných akcí obce Veliš
schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2012 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 2“
bere na vědomí informaci o vyhovující kvalitě vody v obecním vodovodu ve Veliši a
v Lipinách
schvaluje návrh, aby bylo panu Jiřímu Kotenovi, Lipiny 24 umožněno připojení
k obecnímu vodovodu v Lipinách
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5.
6.

schvaluje návrh, aby byl sl. Markétě Tiché snížen nájem za provozování restaurace v
budově obecního úřadu ve Veliši na 500,- Kč za měsíc s účinností od 1. 9. 2012
bere na vědomí informaci o řešení úniků odpadů z jímky u bytovky č. 59 ve Veliši

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 21. 8. 2012

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Kocourek Pavel

………………………………...

Bureš Josef

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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