Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 19. prosince 2012
Přítomni:

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

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu: Kocourek Pavel
Lupač Jiří
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
Posouzení nabídek na pronájem pohostinství v budově OÚ ve Veliši
Schválení rozpočtového provizoria pro r. 2013
Schválení rozpočtového výhledu na r. 2013 a r. 2014
Výplata mezd za měsíc prosinec r. 2012
Schválení rozpočtového opatření
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Posouzení nabídek na pronájem pohostinství v budově OÚ ve Veliši
Byla podána výzva k podání nabídky na pronájem pohostinství v budově obecního úřadu ve
Veliši. Nabídka byla vyvěšena na úřední desce obce Veliš dne 15. 11. 2012 a sejmuta byla
dne 15. 12. 2012. Přihlásili se 3 zájemci. Zájemci byli pozváni, aby představili svůj záměr.
Před zahájením výběrového řízení bylo navrženo, s ohledem na nižší zájem o pohostinské služby
v pohostinství, aby nebylo provozování pohostinství pro nového nájemce ztrátové, snížit nájem na
500,- Kč za měsíc.
Hlasování: PRO
: 9 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0
Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby nájemné v pohostinství v budově obecního úřadu
ve Veliši činilo 500,- Kč za měsíc.
Starosta obce oznámil přítomným, že se přihlásili 3 zájemci o pronájem pohostinství a to:
Anna a Kristýna Němcovi, Vlašim
Marcela Seifertová, Vlašim
Josef Moudrý, Vlašim
Josef Moudrý se na výběrové řízení nedostavil a telefonicky oznámil, že se omlouvá a že již nemá o
pronájem zájem.
Zbývajícím 2 zájemcům byly sděleny následující podmínky pronájmu:
- nájemné ve výši 500,- Kč za měsíc + úhrada nákladů za spotřebovanou elektrickou
energii a vodu
- nájemné je nájemce povinen uhradit 2 měsíce dopředu
- nájemce musí vlastnit živnostenský list na hostinskou činnost
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-

-

provozní doba musí být – středa, pátek, sobota a neděle
pohostinství musí nájemce uvolnit pro pořádání akcí místními zájmovými sdruženími
(Sokol, hasiči, Myslivecké sdružení)
nájemce nesmí umístit do pohostinství výherní hrací automaty
pohostinství je vybaveno na náklady obce kuchyňskou linkou, lednicí, sporákem,
mikrovlnnou troubou, bojlerem, televizí a nábytkem – toto zařízení je majetkem obce a
bude nájemci svěřeno do užívání zdarma
topení bude realizováno krbovými kamnami – otop bude nájemci poskytnut z obecních
lesů – nájemce si zajistí samovýrobou dřevo
nájemce musí udržovat v pohostinství a přilehlém příslušenství čistotu a pořádek
bude sepsána smlouva s nájemcem, ve které budou výše uvedené podmínky zakotveny

Zájemci:
Anna a Kristýna Němcovi, Vlašim
Marcela Seifertová, Vlašim
přednesli svoje záměry.
Následovalo hlasování o pronájem 1. zájemci a to Anně a Kristýně Němcovým, Vlašim
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 1 zastupitel

O druhém zájemci paní Marcele Seifertové se již nehlasovalo.
Zastupitelstvo obce Veliš souhlasí s pronájmem pohostinství v budově obecního úřadu ve Veliši paní
Anně a slečně Kristýně Němcovým, Vlašim a pověřuje starostu obce Veliš, aby se jmenovanými
uzavřel smlouvu o pronájmu pohostinství.
3) Schválení rozpočtového provizoria pro r. 2013
Bylo navrženo, aby bylo schváleno rozpočtové provizorium pro r. 2013 dle přílohy zápisu.
V měsíci lednu a únoru roku 2013 by měly být čerpány 2/12 rozpočtu roku 2012.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtové provizorium pro r. 2013 dle přílohy zápisu.
V měsíci lednu a únoru roku 2013 budou čerpány 2/12 rozpočtu roku 2012.
4) Schválení rozpočtového výhledu na r. 2013 a r. 2014
Bylo navrženo, aby bylo schválen rozpočtový výhled na r. 2013 a na r. 2014 dle příloh:
„Rozpočtový výhled na r. 2013 a na r. 2014“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0
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Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtový výhled na r. 2013 a na r. 2014, dle příloh:
„Rozpočtový výhled na r. 2013 a na r. 2014“.
ad 5) Výplata mezd za měsíc prosinec r. 2012
Bylo navrženo, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2012 byla zaúčtována v prosinci r. 2012,
ale vyplacena v měsíci lednu r. 2013 z rozpočtu roku 2013.
Hlasování:

:
:
:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2012 byla zaúčtována
v prosinci r. 2012, ale vyplacena v měsíci lednu r. 2013 z rozpočtu roku 2013.
ad 6) Schválení rozpočtového opatření
Starosta obce Veliš navrhuje schválení rozpočtového opatření a to dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 5“.
Hlasování:

:
:
:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2012 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 5“.
ad 6) Různé
Změna výplatního termínu mezd
Bylo navrženo provést změnu výplatního termínu a to takto: Výplata mezd bude s účinností od
1. 1. 2013 prováděna k datu 15. každého měsíce namísto 25. každého měsíce.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby výplata mezd byla s účinností od 1. 1. 2013
prováděna k datu 15. každého měsíce.
Ustanovení inventarizační komise
Bylo navrženo ustanovení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce Veliš ke dni
31. 12. 2012
Navrhuje se:
Vedoucí:
Jiří Lupač
Členové:
Pavel Kocourek
Pavel Setnička
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0
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Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby inventarizační komise, pro inventarizaci majetku obce
Veliš ke dni 31. 12. 2012, pracovala ve složení: vedoucí: Jiří Lupač, členové: Pavel Kocourek a Pavel
Setnička.
Příspěvek osamělým důchodcům
Každoročně obec Veliš přispívá osamělým důchodcům finanční částkou ve výši 500,- Kč k jejich
starobnímu důchodu. Návrh na vyplacení 500,- Kč příspěvku osamělým důchodcům i v letošním roce.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje vyplatit osamělým důchodcům částku ve výši 500,- Kč pro
1 důchodce z rozpočtu obce Veliš.
ad 7) Diskuse
Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek.
ad 8) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1. souhlasí s pronájmem pohostinství v budově obecního úřadu ve Veliši paní Anně a slečně
Kristýně Němcovým, Vlašim a pověřuje starostu obce Veliš, aby se jmenovanými uzavřel
smlouvu o pronájmu pohostinství
2. schvaluje rozpočtové provizorium pro r. 2013 dle přílohy zápisu.V měsíci lednu a únoru
roku 2013 budou čerpány 2/12 rozpočtu roku 2012
3. schvaluje rozpočtový výhled na r. 2013 a na r. 2014, dle příloh: „Rozpočtový výhled na
r. 2013 a na r. 2014“
4. schvaluje, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2012 byla zaúčtována v prosinci r. 2012
ale vyplacena v měsíci lednu r. 2013 z rozpočtu roku 2013
5. schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2012 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 5“
6. schvaluje návrh, aby výplata mezd byla s účinností od 1. 1. 2013 prováděna k datu
15. každého měsíce
7. schvaluje, aby inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce Veliš ke dni
31. 12. 2012, pracovala ve složení: vedoucí: Jiří Lupač, členové: Pavel Kocourek a
Pavel Setnička
8. schvaluje vyplatit osamělým důchodcům částku ve výši 500,- Kč pro 1 důchodce
z rozpočtu obce Veliš
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 19. 12. 2012
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Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil:

Kocourek Pavel

………………………………...

Lupač Jiří

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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