Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 26. dubna 2013
Přítomni:

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

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu: Lupač Jiří
Kocourek Pavel
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.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Informace o plánovaných akcích
Schválení rozpočtového opatření
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Informace o plánovaných akcích
- z důvodu poruchy čerpadla ve studni obecního vodovodu ve Veliši bude provedena výměna
čerpadla
- bude uklizen posyp ze zimní údržby komunikací v obci Veliš
- budou opraveny schody ke kostelu a zeď u fary ve Veliši
- bude provedena oprava komunikací v obcích
- dne 11. 5. 2013 od 9,30 hod. se uskuteční výlov rybníka „Caudrák“ – ryby budou přesunuty do
rybníků „Žechovák“ a „Cimovál“
- dne 11. 5. 2013 od 17 hod. se uskuteční oslava „Dne matek“ v kulturním sále obecního úřadu
ve Veliši
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. 2013 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 2“.
ad 4) Různé
Starosta obce navrhuje rozdělit obec na části, které budou svěřeny vybraným občanům, kteří
budou zajišťovat údržbu veřejných prostranství v těchto částech obce.
Veliš - část od Sedláčků směrem k Louňovicům – údržbu zajistí p. Kakos Josef st., Veliš 10
- část od Sedláčků směrem k Nesperám - údržbu zajistí p. Kakos Jiří st., Veliš 65
- dětské hřiště - údržbu zajistí p. Peroutka Jaroslav
- fotbalové hřiště - údržbu zajistí p. Štika Ondřej
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Nespery – hřiště a náves – údržbu zajistí členové sboru dobrovolných hasičů z Nesper
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby údržba veřejných prostranství v obci Veliš byla
zajištěna vybranými občany z Veliše a to p. Kakosem Josefem st., Veliš 10, p. Kakosem Jiřím st.,
Veliš 65, p. Peroutkou Jaroslavem a p. Štikou Ondřejem a údržba veřejných prostranství v Nesperách,
aby byla zajištěna prostřednictvím členů sboru dobrovolných hasičů z Nesper.
Starosta obce Veliš informoval přítomné o tom, že s platností od 6. 5. 2013 bude odvoz
komunálních odpadů uskutečňován 1x za 14 dnů.
Starosta obce Veliš navrhl, aby byla stanovena finanční částka, která bude tvořit horní finanční
limit pro samostatné sjednávání veřejných zakázek statutárním orgánem obce. Částka je navržena ve
výši do 100 000,- Kč.
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby veřejné zakázky do částky 100 000,- Kč byly
sjednávány statutárním orgánem obce Veliš – starostou nebo místostarostou.

ad 5)

Diskuse
Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek.

ad 6) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1.
2.
3.

4.
5.

bere na vědomí informaci o plánovaných akcích
schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2013 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 2“
schvaluje návrh, aby údržba veřejných prostranství v obci Veliš byla zajištěna vybranými
občany z Veliše a to p. Kakosem Josefem st., Veliš 10, p. Kakosem Jiřím st., Veliš 65,
p. Peroutkou Jaroslavem a p. Štikou Ondřejem a údržba veřejných prostranství
v Nesperách, aby byla zajištěna prostřednictvím členů sboru dobrovolných hasičů
z Nesper
bere na vědomí informaci o změně odvozu komunálních odpadů - s platností od 6. 5. 2013
bude odvoz uskutečňován 1x za 14 dnů
schvaluje návrh, aby veřejné zakázky do částky 100 000,- Kč byly sjednávány statutárním
orgánem obce Veliš – starostou nebo místostarostou

Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.
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Ve Veliši dne 29. 4. 2013

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Lupač Jiří

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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