Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 9. října 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:

ad 2)

1.
2.
3.
4.
5.

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

Schválení rozpočtového opatření

Starosta obce Veliš navrhuje schválení rozpočtového opatření a to dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 3“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2012 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 3“.
ad 3) Různé
Starosta obce informoval přítomné, že ve dnech 12. a 13. října r. 2012 se budou konat volby do
zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu parlamentu ČR.
Dále informoval starosta obce přítomné, že ve dnech 16. – 18. 10. 2012 bude ve Veliši, Lipinách,
Sedlečku a v Nesperách pracovat kominík a to od 8 do 13 hodin. Občané si u něho mohou objednat
provedení revize a vyčištění komínů.
Dále informoval starosta obce přítomné, že dne 7. 9. 2012 byl proveden dílčí audit hospodaření
obce Veliš pracovníky Středočeského kraje. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky a předchozí nedostaky
byly částečně opraveny a zbývající nedostatky bylo uloženo opravit do 31. 12. 2012.
Starosta obce rovněž informoval přítomné o tom, že byla na obci Veliš provedena kontrola
pracovníky státního archivu Benešov, ze které vyplynulo, že je třeba uložit obecní kroniky v archivu
v Benešově.
Další informace starosty obce byla o tom, že v letošním roce nebudou provedeny výlovy rybníků
s pohoštěním, neboť rybí obsádka v rybnících není tržní, proto bude provedeno pouze vylovení ryb
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z rybníků „Cimovál“ a „Žechovák“ a ryby budou umístěny do rybníku „Caudrák“. Namísto pohoštění
v rámci výlovů rybníků se budou konat, dne 27. 10. 2012, vepřové hody, na které jsou všichni občané
srdečně zváni.
ad 5) Diskuse
Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek.
ad 6) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1.
2.
3.
4.
5.

schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2012 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 3“
bere na vědomí informaci o volbách do zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu
parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 12. a 13. října r. 2012
bere na vědomí informaci o provedení auditu hospodaření obce Veliš pracovníky
Středočeského kraje
bere na vědomí informaci o provedené kontrole pracovníky státního archivu Benešov, ze
které vyplynulo, že je třeba uložit obecní kroniky v archivu v Benešově
bere na vědomí informaci, že se nebudou konat výlovy rybníků v majetku obce Veliš a na
místo toho se budou konat dne 27. 10. 2012 vepřové hody, na které jsou všichni občané
srdečně zváni

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 9. 10. 2012

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Kocourek Pavel

………………………………...

Bureš Josef

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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