Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 8. března 2013
Přítomni:

Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z.

Omluven:

Lupač J.
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
Zhodnocení finančního hospodaření obce Veliš v r. 2012
Schválení roční účetní závěrky hospodaření obce Veliš za r. 2012
Informace o uskutečněných akcích v r. 2012
Projednání a schválení rozpočtu obce Veliš na r. 2013
Návrh plánu akcí na r. 2013
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Zhodnocení finančního hospodaření obce Veliš za r. 2012
Příjmy za r. 2012 celkem
Výdaje za r. 2012 celkem

plán: 3 193 900,- Kč
plán: 3 193 900,- Kč

skutečnost: 4 048 409,24 Kč
skutečnost: 3 608 877,50 Kč

Na účtu obce Veliš byl k 31. 12. 2012 zůstatek ve výši 807 501,22 Kč.
ad 3) Schválení roční účetní závěrky obce Veliš za r. 2012
Starosta obce navrhl schválit roční účetní závěrku obce Veliš za r. 2012, dle přílohy. Žádné
připomínky nebyly vzneseny.
Roční účetní závěrka byla zveřejněna na úřední desce OÚ Veliš dne 15. 2. 2013 a sejmuta dne
7. 3. 2013.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje roční účetní závěrku hospodaření obce Veliš za r. 2012.
ad 4) Informace o uskutečněných akcích v r. 2012
- obci Veliš byla přiznána dotace na opravu kapličky v Lipinách a to ve výši 250 000,- Kč
z Fondu Ministerstva pro místní rozvoj – rekonstrukce kapličky je dokončena
- byla provedena částečná rekonstrukce úpravny vody ve vodárně ve Veliši
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- byly připojeny k obecnímu vodovodu bytovky ve Veliši, neboť původní připojení na
vodovod zemědělské společnosti Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s. bylo z důvodu
nedostatku vody na VKK Veliš odpojeno
- bylo rozšířeno veřejné osvětlení v Nesperách a ve Veliši
- byla provedena 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
- byla provedena rekonstrukce propustku v Nesperách „u Brožíků“
- byla dokončena komplexní pozemková úprava v k.ú. Sedlečko u Veliše, ještě zbývá dokončit
plánovanou výstavbu komunikací, která by měla proběhnout v letošním roce
- byly podány žádosti o zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veliš a Nespery
- byla provedena změna územního plánu obce Veliš u VKK Veliš – rozšíření území pro
výstavbu nové haly pro dojnice
ad 5) Projednání a schválení rozpočtu obce Veliš na r. 2013
Rozpočet obce Veliš na r. 2013 se plánuje vyrovnaný a to takto:
Příjmy plánované: 3 428 200,- Kč
Výdaje plánované: 3 428 200,- Kč
Rozpočet se nebude položkovat.
Návrh rozpočtu obce Veliš na r. 2013 byl zveřejněn na úřední desce obce Veliš dne 10. 2. 2013
a sejmut dne 7. 3. 2013.
K návrhu rozpočtu obce Veliš nebyly vzneseny žádné další návrhy nebo připomínky.
Navrhuje se schválit rozpočet obce Veliš na r. 2013 ve výši, jak byl navržen.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočet obce Veliš na r. 2013 jako vyrovnaný a ve výši,
jak byl navržen.
ad 6) Návrh plánu akcí na r. 2013
Zastupitelstvo obce Veliš navrhuje uskutečnit v r. 2013 následující akce:
- dokončení rekonstrukce úpravny vody obecního vodovodu ve Veliši
- připojení nově vybudovaného vrtu obecního vodu ve Veliši do vodovodního řádu
- dokončení úpravy okolí budovy obecního úřadu ve Veliši – rekonstrukce oplocení, úprava
dvora a oprava stodoly
- provést opravu domu, v majetku obce Veliš, „U Daubnerů“ ve Veliši a nalézt pro tento dům
využití
- další opravy komunikací v obcích
- oprava střechy a kapličky v Sedlečku
- pokračovat v úpravě územního plánu obce Veliš – nalezení vhodných lokalit k individuální
výstavbě rodinných domů v obcích
- dokončení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlečko u Veliše a to výstavbou
komunikací
- zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Veliš a Nespery
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Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje plán akcí na r. 2013 tak, jak byl navržen.
ad 7) Různé
S ohledem na situaci v lesích v majetku obce Veliš se, po konzultaci s lesním hospodářem
p. Baborem, navrhuje provést v lesích v majetku obce Veliš mýtní těžbu a to v množství cca
200-250 m3, dále je možno odprodat, ale pouze místním občanům, zbytkové dřevo po provedení těžby
umístěné na skládce za cenu 600,- Kč/1m3. Rovněž je možno, po domluvě s lesním hospodářem
p. Baborem, aby si místní občané vyrobili palivové dřevo samovýrobou a to za cenu 50,- Kč/1m3.
Hlasování:
PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0
Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh provést v lesích v majetku obce Veliš mýtní těžbu
a to v množství cca 200-250 m3 a zbytkové dřevo po provedení těžby umístěné na skládce odprodat
místním občanům za cenu 600,- Kč/1m3 a dřevo vyrobené samovýrobou v lesích v majetku obce Veliš
odprodat místním občanům za cenu 50,- Kč/1m3.
Starosta obce Veliš informoval přítomné o tom, že Místní akční skupina Posázaví bude od r. 2014
rozdělena. Navrhuje se, aby správní území obce Veliš nebylo zařazeno do územní působnosti nové
strategie MAS Posázaví na období let 2014 – 2020 a obec Veliš se nezapojila do její přípravy.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš nesouhlasí se zařazením správního území obce Veliš do územní
působnosti nové strategie MAS Posázaví na období let 2014 – 2020 a souhlasí s tím, aby se obec Veliš
nezapojila do její přípravy.
Starosta obce Veliš dále informoval přítomné o tom, že probíhají jednání o oddělení obce Tehov od
stávajícího hospodářského lesního družstva Vlašim, jehož členem je i obec Veliš. Obec Tehov vyvolala
jednání a chce se oddělit. V současné době se řeší, jakým způsobem proběhne vyrovnání majetku.
Návrh na schválení návrhu o odkup částí pozemků v k.ú. Sedlečko u Veliše a to pozemků
v návaznosti na pozemek – komunikaci v majetku obce Veliš, jednu z komunikací, která má být
rekonstruována v rámci komplexní pozemkové úpravy. Odkup pozemků je nezbytný z toho důvodu,
aby komunikace splňovala požadované technické parametry. Jedná se o odkup části pozemku p.č. 333/1
nově dle geometrického plánu p.č. 333/2 o výměře 3 m2 od paní Jiřiny Maďarové, Vlašim a část
pozemku p.č. 15/2 nově dle geometrického plánu p.č. 15/3 o výměře 16 m2 od pana Jaroslava Machka,
Vlašim. Zároveň se navrhuje předmětné pozemky odkoupit do majetku obce Veliš za cenu 35,- Kč/1m2.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0
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Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh na odkup pozemků nově dle geometrických plánů p.č. 333/2
a 15/3 v k.ú. Sedlečko u Veliše od vlastníků paní Jiřiny Maďarové, Vlašim a pana Jaroslava Machka,
Vlašim do majetku obce Veliš za cenu 35,- Kč/1m2.
Pan Zdeněk Indra žádá o odkup části pozemku v majetku obce Veliš a to část p.č. 115/1 v k.ú.
Veliš. S ohledem na ne zcela vyjasněné skutečné hranice odkupovaného pozemku se navrhuje provést
místní šetření a poté znovu prodej předmětné části pozemku projednat.
Pan Jiří Koten, Vlašim žádá o předběžný souhlas se směnou a odkupem části pozemku v majetku
obce Veliš p.č. 1950/1 v k.ú. Veliš a části pozemku v majetku p. Kotena p.č. 1745 v k.ú. Veliš. Jedná se
o pozemky v Lipinách a jde o majetkové vyrovnání pozemků, které má p. Koten oploceny a naopak,
které jsou součástí současné cesty. S ohledem na skutečný stav pozemků se navrhuje se směnou a
odprodejem předmětných částí pozemků předběžně souhlasit. Dále se navrhuje odprodej uskutečnit za
cenu 35,- Kč/1m2.
Hlasování:
PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0
Zastupitelstvo obce Veliš předběžně souhlasí se směnou a odprodejem části pozemku p.č. 1950/1 a
části pozemku p.č. 1745 v k.ú. Veliš p. Jiřímu Kotenovi. Odprodej části pozemku z majetku obce Veliš
uskutečnit za cenu 35,- Kč/1m2. Po zveřejnění nabídky bude směna a prodej znovu projednán.
Pan Josef Buchal, Nespery 12 žádá o předběžný souhlas s odkupem části pozemku v majetku obce
Veliš p.č. 413/3 v k.ú. Nespery a části pozemku v majetku obce Veliš p.č. 414/1 v k.ú. Nespery.
S ohledem na umístění pozemků se předběžně navrhuje s prodejem souhlasit za cenu 35,- Kč/1m2 a
prodej znovu projednat po vypracování geometrických plánů, které si zajistí p. Buchal.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš předběžně souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 413/3 a části pozemku
p.č. 414/1 v k.ú. Nespery p. Josefovi Buchalovi. Odprodej pozemku z majetku obce Veliš uskutečnit za
cenu 35,- Kč/1m2. Prodej předmětných částí pozemků bude znovu projednán po vypracování
geometrických plánů.
Manželé Žížalovi, Nespery 11 žádají o předběžný souhlas s odkupem části pozemku v majetku
obce Veliš p.č. 413/3 v k.ú. Nespery. Předmětnou část výše uvedeného pozemku manželé Žížalovi již
dlouhou dobu obhospodařují a pro obec je tato část pozemku nevyužitelná. S ohledem na umístění
pozemku se předběžně navrhuje s prodejem souhlasit a prodej znovu projednat po vypracování
geometrického plánu, který si zajistí manželé Žížalovi.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš předběžně souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 413/3 v k.ú. Nespery
manželům Žížalovým. Odprodej pozemku z majetku obce Veliš uskutečnit za cenu 35,- Kč/1m2. Prodej
předmětné části pozemku bude znovu projednán po vypracování geometrického plánu.
Zástupci Sokola Veliš žádají o poskytnutí finančního příspěvku na činnost.
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Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 80 000,- Kč na činnost Sokola Veliš.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek pro Sokol Veliš ve
výši 80 000,- Kč z prostředků obce Veliš.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska žádá o poskytnutí finančního příspěvku na činnost na
r. 2013.
Návrh: Příspěvek neposkytnout.
Hlasování: PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0
Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh neposkytnout finanční příspěvek pro Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska.
Občanské sdružení zdravotně postižených Vlašimska žádá o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost sdružení na r. 2013.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek pro Občanské sdružení
zdravotně postižených Vlašimska ve výši 1 000,- Kč z prostředků obce Veliš.
Svaz zdravotně postižených „Podblanicka“ žádá o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
sdružení na r. 2013.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek pro Svaz zdravotně
postižených „Podblanicka“ ve výši 1 000,- Kč z prostředků obce Veliš.
Základní a mateřská škola Louňovice pod Blaníkem žádá o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 3 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek pro Základní a
mateřskou školu Louňovice pod Blaníkem ve výši 3 000,- Kč z prostředků obce Veliš.
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Zástupci Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem žádají o
finanční příspěvek na léčení včelstev, aby byl zajištěn alespoň současný stav včelstev.
Navrh: Poskytnout příspěvek ve výši 2 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč
pro Základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem z prostředků obce
Veliš.
Pan Jan Žák, Benešov žádá o možnost uskutečnit v budově obecního úřadu ve Veliši
informační schůzku k důchodové reformě. Navrhuje se souhlasit se zapůjčením prostor v budově
obecního úřadu ve Veliši p. Janovi Žákovi k uskutečnění informační schůzky k důchodové reformě.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš souhlasí se zapůjčením prostor v budově obecního úřadu ve Veliši
p. Janovi Žákovi k uskutečnění informační schůzky k důchodové reformě.
Zástupci Sdružení dobrovolných hasičů Nespery žádají o příspěvek na vydání Nesperského
občasníku. Navrhuje se příspěvek na vydání Nesperského občasníku z prostředků obce Veliš
poskytnout.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš souhlasí s poskytnutím příspěvku pro Sdružení dobrovolných
hasičů Nespery na vydání Nesperského občasníku.
Dále zástupci Sdružení dobrovolných hasičů Nespery žádají o příspěvek na nákup hasičské
výzbroje a to hadic B a C v částce cca 17 000,- Kč. Navrhuje se příspěvek na nákup hadic z prostředků
obce Veliš poskytnout.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš souhlasí s poskytnutím příspěvku pro Sdružení dobrovolných
hasičů Nespery na nákup výzbroje – hadic B a C v částce cca 17 000,- Kč.
Starosta obce informoval přítomné o tom, že bude probíhat, v Kladrubech u Vlašimi, prodej sazenic
lesních dřevin, dle informačního letáku.
ad 8)

Diskuse

Byly vzneseny připomínky z řad přítomných občanů ke způsobu rekonstrukce komunikací
v Nesperách a ve Veliši. Rekonstrukce probíhala za špatných povětrnostních podmínek a vznikají
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pochybnosti o kvalitě provedení této rekonstrukce. Starosta obce sdělil přítomným, že firma, která
rekonstrukci komunikací prováděla je si vědoma komplikací, které provázely rekonstrukci komunikací
a v rámci záruky je ochotna provést potřebné opravy.
ad 9) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

bere na vědomí informaci o finančním hospodaření obce Veliš za r. 2012
schvaluje roční účetní závěrku hospodaření obce Veliš za r. 2012
bere na vědomí informaci o akcích uskutečněných v r. 2012
schvaluje rozpočet obce Veliš na r. 2013 jako vyrovnaný a ve výši, jak byl navržen
schvaluje plán akcí na r. 2013 tak, jak byl navržen
schvaluje návrh provést v lesích v majetku obce Veliš mýtní těžbu a to v množství
cca 200-250 m3 a zbytkové dřevo po provedení těžby umístěné na skládce odprodat
místním občanům za cenu 600,- Kč/1m3 a dřevo vyrobené samovýrobou v lesích
v majetku obce Veliš odprodat místním občanům za cenu 50,- Kč/1m3
nesouhlasí se zařazením správního území obce Veliš do územní působnosti nové strategie
MAS Posázaví na období let 2014 – 2020 a souhlasí s tím, aby se obec Veliš nezapojila do
její přípravy
bere na vědomí informaci o tom, že probíhají jednání o oddělení obce Tehov od
stávajícího hospodářského lesního družstva Vlašim, jehož členem je i obec Veliš a že se
v současné době řeší, jakým způsobem proběhne vyrovnání majetku
schvaluje návrh na odkup pozemků nově dle geometrických plánů p.č. 333/2 a 15/3 v k.ú.
Sedlečko u Veliše od vlastníků paní Jiřiny Maďarové, Vlašim a pana Jaroslava Machka,
Vlašim, do majetku obce Veliš, za cenu 35,- Kč/1m2
předběžně souhlasí se směnou a odprodejem části pozemku p.č. 1950/1 a části pozemku
p.č. 1745 v k.ú. Veliš p. Jiřímu Kotenovi. Odprodej části pozemku z majetku obce Veliš
uskutečnit za cenu 35,- Kč/1m2. Po zveřejnění nabídky bude směna a prodej znovu
projednán
předběžně souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 413/3 a části pozemku p.č. 414/1
v k.ú. Nespery p. Josefovi Buchalovi. Odprodej pozemků z majetku obce Veliš uskutečnit
za cenu 35,- Kč/1m2. Prodej předmětných částí pozemků bude znovu projednán po
vypracování geometrických plánů
předběžně souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 413/3 v k.ú. Nespery manželům
Žížalovým. Odprodej pozemku z majetku obce Veliš uskutečnit za cenu 35,- Kč/1m2.
Prodej předmětné části pozemku bude znovu projednán po vypracování geometrického
plánu
schvaluje návrh neposkytnout finanční příspěvek pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska
schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek pro Sokol Veliš ve výši 80 000,- Kč z
prostředků obce Veliš
schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek pro Občanské sdružení zdravotně
postižených Vlašimska ve výši 1 000,- Kč z prostředků obce Veliš
schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek pro Svaz zdravotně postižených
„Podblanicka“ ve výši 1 000,- Kč z prostředků obce Veliš
schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek pro Základní a mateřskou školu Louňovice
pod Blaníkem ve výši 3 000,- Kč z prostředků obce Veliš
schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč pro Základní
organizaci Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem z prostředků obce Veliš
souhlasí se zapůjčením prostor v budově obecního úřadu ve Veliši p. Janovi Žákovi,
Benešov k uskutečnění informační schůzky k důchodové reformě
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20. souhlasí s poskytnutím příspěvku pro Sdružení dobrovolných hasičů Nespery na vydání
Nesperského občasníku
21. souhlasí s poskytnutím příspěvku pro Sdružení dobrovolných hasičů Nespery na nákup
výzbroje – hadic B a C v částce cca 17 000,- Kč
22. bere na vědomí informaci o prodeji sazenic lesních dřevin v Kladrubech u Vlašimi, dle
informačního letáku
23. bere na vědomí diskusní příspěvky občanů ohledně pochybností o kvalitě provedení
rekonstrukce komunikací v Nesperách a ve Veliši a vyjádření starosty obce o možnosti
opravy těchto komunikací v rámci záruky, kterou firma, která rekonstrukci prováděla
poskytuje
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.
Ve Veliši dne 8. 3. 2013

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Kocourek Pavel

………………………………...

Bureš Josef

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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