Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 15. listopadu 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.
9.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Změna územního plánu obce Veliš
Schválení návrhu rozpočtu svazku obcí „Blaník“ na r. 2013
Schválení rozpočtového opatření
Průběh plánovaných akcí
Informace z jednání valné hromady DSO BENEBUS
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Změna územního plánu obce Veliš
Starosta obce Veliš informoval přítomné o tom, že na základě žádosti, zemědělské společnosti
Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s., o změnu územního plánu obce Veliš v lokalitě VKK Veliš
byly učiněny potřebné kroky a zadán požadavek na změnu č.1 územního plánu obce Veliš.
Zpracováním změny územního plánu obce Veliš byla pověřena paní Bechyňová a zároveň s ní byla
uzavřena smlouva na zpracování změny územního plánu obce Veliš. Paní Bechyňová zpracovala
potřebnou dokumentaci a rozeslala žádosti o vyjádření dotčeným orgánům. Výsledek vyjádření
dotčených orgánů je zpracován ve zprávě o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů k návrhu
zadání změny č.1 územního plánu obce (dále též „ÚPO“) Veliš. Na základě připomínek bylo upraveno
zadání změny č.1 územního plánu obce Veliš, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Starosta obce Veliš navrhuje schválit, podle § 6 odst. 5 písm. b zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění, upravené zadání změny č. 1 územního plánu obce Veliš,
které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a zároveň usnesení
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, podle § 6 odst. 5 písm. b zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu v platném znění, upravené zadání změny č. 1 územního plánu
obce Veliš, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a zároveň usnesení.
Na základě výše uvedeného je třeba zajistit zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu obce Veliš
v souladu se zadáním a zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Navrhuje se uložit provedení těchto kroků starostovi obce Veliš.
1

Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš ukládá starostovi obce Veliš :
a)
zajistit zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu obce Veliš v souladu se zadáním
b)
zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje
Starosta obce informoval přítomné, že náklady na zpracování změny č.1 územního plánu obce Veliš
uhradí žadatel o změnu a to Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s.
Starosta obce rovněž, v této souvislosti, vyzval občany, kteří mají zájem o provedení změny
územního plánu obce Veliš, aby podali na obecní úřad Veliš písemné žádosti. Dále starosta obce
pověřil zastupitele obce, aby občany o těchto skutečnostech informovali.
ad 3) Schválení návrhu rozpočtu svazku obcí „Blaník“ na r. 2013
Starosta obce Veliš seznámil přítomné s návrhem rozpočtu svazku obcí „Blaník“ na r. 2013.
celkové plánované příjmy - 615 241,- Kč
celkové plánované výdaje - 612 000,- Kč
celkový příspěvek 10 obcí sdružených ve svazku - 488 093,- Kč
příspěvek obce Veliš - 51 253,- Kč
Podrobné zpracování rozpočtu je uvedeno v příloze.
Návrh rozpočtu svazku obcí „Blaník“, dle přílohy, se navrhuje schválit.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh rozpočtu svazku obcí „Blaník“ na r. 2013, dle přílohy.
Starosta obce Veliš rovněž, v této souvislosti, informoval přítomné o plánu na rozdělení místní akční
skupiny - MAS Posázaví na 2 nové MAS a to s účinností od r. 2014. Prozatím probíhají jednání.
ad 4) Schválení rozpočtového opatření
Starosta obce Veliš navrhuje schválení rozpočtového opatření a to dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 4“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2012 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 4“.
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ad 5) Průběh plánovaných akcí
- obci Veliš byla přiznána dotace na opravu kapličky v Lipinách a to ve výši 235 000,- Kč
z Fondu Ministerstva pro místní rozvoj – rekonstrukce kapličky je dokončena
bude vypsáno výběrové řízení na dodávku prací
- dokončuje se instalace nového zařízení na chlorování pitné vody a úpravu množství
dusičnanů v pitné vodě ve vodárně obecního vodovodu ve Veliši
- byla dokončena přípojka vody, do původního vodovodního potrubí, z nově vybudovaného
vrtu ve Veliši
- byly připojeny k obecnímu vodovodu bytovky ve Veliši, neboť původní připojení na
vodovod zemědělské společnosti Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s. byl z důvodu
nedostatku vody na VKK Veliš bylo odpojeno
- bylo rozšířeno veřejné osvětlení v Nesperách a ve Veliši
- po 20. 11. 2012 bude zahájena rekonstrukce komunikací v Nesperách (z centra obce jižním
směrem k novým stavebním parcelám a ve Veliši „úvoz“ k bramborárně, u prodejny
potravin, u hřiště a u hřbitova
- byl zpevněn svah u hřbitova ve Veliši
- byly podány žádosti o zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veliš a Nespery
ad 6)

Informace z jednání valné hromady DSO BENEBUS

Místostarosta obce Veliš Pavel Dvořák informoval přítomné o průběhu jednání valné hromady
dobrovolného sdružení obcí „BENEBUS“, které se konalo dne 15. 11. 2012 v Benešově. Výsledkem
jednání valné hromady je skutečnost, že příspěvek obcí na ostatní dopravní obslužnost pro r. 2013
zůstává ve výši 170,- Kč/ 1 trvale hlášeného obyvatele v obci a příspěvek na činnost DSO „BENEBUS“
zůstává ve výši 1,- Kč/ 1 trvale hlášeného obyvatele v obci.
Původně plánované výběrové řízení na dopravce, které měl provést Krajský úřad Středočeského kraje
nebylo zahájeno.
Po zvolení nové rady kraje bude vznesen požadavek, aby Krajský úřad Středočeského kraje převzal
žákovské spoje do základní dopravní obslužnosti a pokud k tomuto dojde vznikne úspora nákladů pro
obce na ostatní dopravní obslužnost.
ad 7) Různé
Slečna Markéta Tichá – nájemce restaurace v budově obecního úřadu ve Veliši dala výpověď
z nájmu ke dni 31. 12. 2012.
Navrhuje se zveřejnit nabídku na pronájem restaurace v budově obecního úřadu ve Veliši. Zájemci o
pronájem se mohou hlásit do 15. 12. 2012 na obecním úřadě ve Veliši.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh zveřejnit nabídku na pronájem restaurace v budově
obecního úřadu ve Veliši.
Starosta obce Veliš informoval přítomné o zajištění zimní údržby komunikací v obcích. Zimní
údržbu komunikací bude zajišťovat zemědělská společnost Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s.
prostřednictvím p. Josefa Koukala ml. z Nesper. V Sedlečku bude údržbu komunikací provádět p.
Robert Zelenka. Chodníky ve Veliši bude udržovat p. Václav Horálek.
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Starosta obce Veliš informoval přítomné o tom, že jako každoročně se uskuteční rozsvěcení
vánočních stromů v obcích a to dne 2. 12. 2012 Nesperách a dne 9. 12. 2012 ve Veliši. Přesný čas
bude možno zjistit na plakátech, které budou vyvěšeny v obcích.
Dále informoval starosta obce přítomné o tom, že dne 7. 12. 2012 od 17 hod. se uskuteční Mikulášská
besídka v kulturním sále ve Veliši.
ad 8) Diskuse
Starosta obce Veliš poděkoval občanům za vstřícný a odpovědný přístup k podzimnímu úklidu
v obcích zejména úklidu spadaného listí.
Pan Jiří Lupač, Veliš upozornil občany na nebezpečí krádeží, zejména krádeží zahradní techniky
z domů či garáží občanů. V okrese Benešov se stále častěji vyskytují tyto případy krádeží, proto je třeba
si objekty více zabezpečit.
Pan Bohumil Kaprálek, Sedlečko vznesl požadavek, aby byla do plánu akcí na r. 2013 zahrnuta
oprava podlahy a oltáře v kapličce v Sedlečku.
ad 9) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

bere na vědomí zprávu o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání
změny č.1 územního plánu obce (dále též „ÚPO“) Veliš
schvaluje, podle § 6 odst. 5 písm. b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění, upravené zadání změny č. 1 územního plánu obce Veliš,
které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a zároveň tohoto usnesení
ukládá starostovi obce Veliš :
a) zajistit zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu obce Veliš v souladu se zadáním
b) zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje
bere na vědomí informaci, že náklady na zpracování změny č.1 územního plánu obce
Veliš uhradí žadatel o změnu a to Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s.
bere na vědomí požadavek starosty obce, aby zastupitelé informovali občany o možnosti
podat písemné žádosti na změnu územního plánu obce Veliš na Obecní úřad Veliš
schvaluje návrh rozpočtu svazku obcí „Blaník“ na r. 2013, dle přílohy
schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2012 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 4“
bere na vědomí informaci o průběhu akcí obce Veliš
bere na vědomí informaci o průběhu jednání valné hromady dobrovolného sdružení obcí
„BENEBUS“ a o výši příspěvku obcí na ostatní dopravní obslužnost a na činnost DSO
„BENEBUS“
schvaluje návrh zveřejnit nabídku na pronájem restaurace v budově obecního úřadu ve
Veliši
bere na vědomí informaci o zajištění zimní údržby komunikací v obcích
bere na vědomí informaci o rozsvěcení vánočních stromů v obcích
bere na vědomí požadavek pana Bohumil Kaprálek, Sedlečko na zařazení opravy
podlahy a oltáře v kapličce v Sedlečku do plánu akcí na r. 2013

Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva obce Veliš ve znění, jak bylo
navrženo.
4

Ve Veliši dne 15. 11. 2012

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Kocourek Pavel

………………………………...

Bureš Josef

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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