Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013
Přítomni:

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

Omluveni: Bureš J., Lupač J.
Zapisovatel:

Dvořák Pavel

Ověřovatelé zápisu: Setnička Pavel
Kocourek Pavel
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.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Zhodnocení akcí plánovaných na r. 2013
Územní plán obce Veliš
Podání žádostí o dotace
Schválení rozpočtového provizoria pro r. 2014
Výplata mezd za měsíc prosinec r. 2013
Schválení rozpočtového opatření
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

Zhodnocení akcí plánovaných na r. 2013
- byla dokončena rekonstrukce úpravny vody v obecním vodovodu ve Veliši, při které bylo
nainstalováno nové zařízení na odstraňování dusičnanů z vody a rovněž bylo nainstalováno
nové zařízení na desinfekci vody, které používá jiný způsob desinfekce vody než doposud –
nepoužívá se chlór
- jako nový zdroj vody pro obec Veliš byl vybudován a připojen do vodovodního řádu nový vrt
- byla provedena úprava terénu v okolí obecních studní ve Veliši
- byla provedena oprava parkoviště u hřbitova ve Veliši
- byl položen nový povrch na komunikaci k fotbalovému hřišti ve Veliši
- byl upraven odvod dešťových vod, z komunikace vedoucí od Žechov ke hřišti ve Veliši,
položením žlabovnic
- byla provedena oprava schodů vedoucích ke kostelu a opěrné zdi u fary ve Veliši
- byla provedena úprava odvodu dešťové vody ve Veliši před domem „Kotů“ a „Provazníků“
a v Lipinách u kapličky
- byla zafinancována oprava odvodu dešťové vody do dešťové kanalizace u mysliveckého
zařízení ve Veliši
- byly učiněny kroky k zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veliš a Nespery
- prozatím nebyla zahájena výstavba komunikací, které bylo naplánováno vybudovat v rámci
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlečko u Veliše, neboť nebyla vypsána na tuto akci
dotace, tato akce se přesouvá na r. 2014, protože se předpokládá, že bude dotace, s největší
pravděpodobností, v r. 2014 vypsána
- na r. 2014 se přesouvá také rekonstrukce domu v majetku obce Veliš „U Daubnerů“ – rovněž
na tuto rekonstrukci se bude očekávat možnost získání dotace
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- oprava komunikací, které byly rekonstruovány v r. 2012 na podzim a to za špatných
povětrnostních podmínek – jedná se o komunikaci ve Veliši „Úvoz“ a v Nesperách - část
komunikace k novým parcelám směrem k Lipinám – byla reklamována, reklamace byla
uznána a bylo přislíbeno dodavatelem, že provede opravu těchto komunikací – tato oprava
bude provedena v jarních měsících r. 2014
- rovněž rekonstrukce dvora u budovy obecního úřadu ve Veliši je odložena na r. 2014, neboť
také na tuto akci nebylo možno čerpat dotaci v r. 2013 – bude snaha získat dotaci v r. 2014
- v současné době se řeší způsob rekonstrukce či výstavby nové autobusové čekárny
v Nesperách

ad 3)

Územní plán obce Veliš

S ohledem na skutečnost, že v obci Veliš jsou již do značné míry zastavěny pozemky, které jsou
dosavadním územním plánem určeny k zástavbě a zbývající pozemky určené k zástavbě není možno
v současné době využít k výstavbě z důvodu vlastnických vztahů a rovněž z důvodu žádostí, které jsou
podávány na obecní úřad Veliš, o zařazení dalších pozemků do zastavitelného území, je třeba provést
změnu územního plánu obce Veliš nebo zahájit zpracování nového územního plánu obce, neboť do
konce r. 2020 musí mít obce, podle současné platné právní úpravy, vyhotoveny nové územní plány.
S ohledem na výše uvedené se navrhuje zahájit zpracování nového územního plánu obce Veliš
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byly učiněny kroky potřebné k zahájení
zpracování nového územního plánu obce Veliš.
Navrhuje se, aby organizační zajištění zpracování územního plánu obce Veliš provedla paní
Bechyňová a zpracování projektové dokumentace, aby provedla Ing. arch. Ivana Schwarzmannová.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby organizační zajištění zpracování územního plánu
obce Veliš provedla paní Bechyňová a zpracování projektové dokumentace, aby provedla Ing. arch.
Ivana Schwarzmannová.
ad 4)

Podání žádostí o dotace

Navrhuje se, aby byly podány žádosti o dotace z fondů Středočeského kraje a to na dokončení dětského
hřiště ve Veliši z Fondu rozvoje obcí a měst, dále na opravu kapličky v Sedlečku u Veliše z Fondu
kultury a obnovy památek a na opravu střechy hasičské zbrojnice v Nesperách z Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS. Zároveň je třeba tyto akce spolufinancovat a to minimálně 5%
finanční spoluúčastí z prostředků obce Veliš.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0
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Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byly podány žádosti o dotaci:
- ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na dokončení rekonstrukce dětského hřiště ve Veliši
- ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na opravu kapličky v Sedlečku u Veliše a
- ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na opravu střechy hasičské
zbrojnice v Nesperách
a zároveň se zavazuje, že obec Veliš bude výše uvedené akce spolufinancovat a to minimálně 5%
finanční spoluúčastí z prostředků obce Veliš.
ad 5)

Schválení rozpočtového provizoria pro r. 2014

Bylo navrženo, aby bylo schváleno rozpočtové provizorium pro r. 2014 dle přílohy zápisu.
V měsíci lednu a únoru roku 2014 by měly být čerpány 2/12 rozpočtu roku 2013.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtové provizorium pro r. 2014 dle přílohy zápisu.
V měsíci lednu a únoru roku 2014 budou čerpány 2/12 rozpočtu roku 2013.
ad 6)

Výplata mezd za měsíc prosinec r. 2013

Bylo navrženo, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2013 byla zaúčtována v prosinci r. 2013,
ale vyplacena v měsíci lednu r. 2014 z rozpočtu roku 2014.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2013 byla zaúčtována
v prosinci r. 2013, ale vyplacena v měsíci lednu r. 2014 z rozpočtu roku 2014.

ad 7)

Schválení rozpočtového opatření

Starosta obce Veliš navrhuje schválení rozpočtového opatření a to dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 5“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2013 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 5“.
ad 8)

Různé

Ustanovení inventarizační komise
Bylo navrženo ustanovení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce Veliš ke dni
31. 12. 2013.
Navrhuje se:
Vedoucí:
Jiří Lupač
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Členové:
Hlasování:

Pavel Kocourek
Pavel Setnička

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

7 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby inventarizační komise, pro inventarizaci majetku obce
Veliš ke dni 31. 12. 2013, pracovala ve složení: vedoucí: Jiří Lupač, členové: Pavel Kocourek a Pavel
Setnička.
Starosta obce informoval přítomné o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Veliš.
Dne 27. 9. 2013 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Veliš pracovníky Krajského úřadu
Středočeského kraje.
Závěr přezkoumání zní: „ Bez výhrad“
Starosta obce informoval přítomné, že je třeba rozhodnout o poskytnutí příspěvku obce Veliš
na činnost svazku obcí „Blaník“ na r. 2014. Příspěvek, který má obec Veliš poskytnout na činnost
svazku obcí „Blaník“ na r. 2014 je stanoven, v rámci dohody obcí sdružených ve svazku, na částku
51 352,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby byl poskytnut finanční příspěvek na činnost svazku obcí
„Blaník“ na r. 2014 ve výši 51 352,- Kč.
Hospodaření v lesích v majetku obce Veliš
O situaci v lesích v majetku obce Veliš informoval přítomné lesní hospodář p. Babor, který sdělil
přítomným, že v důsledku vichřice, která se prohnala našim územím, byly i lesy v majetku obce Veliš
výrazně poškozeny. Byla provedena těžba dřeva v poškozeném území a bylo vytěženo 991 m3 dřeva.
Očekává se, že čistý výtěžek, po odpočtu nákladů na těžbu a nové zalesnění by měl činit cca
1 400 000,- Kč. Zbývá odklidit větve a zbytky dřeva po těžbě a následně vyčistit plochy, které bude
třeba zalesnit. Předpokládá se pomoc od Mysliveckého sdružení Veliš. Následně budou plochy
zalesněny – plánuje se vysadit cca 12 000 ks sazenic lesních dřevin.
Po kalamitě bylo požádáno o dotaci na náhradu škody způsobené povětrnostními vlivy a očekává se
poskytnutí dotace ve výši cca 390 000,- Kč.
Pan Miloš Kaprálek, Kondrac 121 žádá o odkup pozemku p.č. 1723/8 v k.ú. Veliš, který je
v majetku obce Veliš. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce.
S ohledem na umístění pozemku a na plánovanou komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Veliš se
navrhuje pozemek neprodávat.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby se pozemek p.č. 1723/8 v k.ú. Veliš neprodával.
Starosta obce informoval přítomné, že zimní údržba komunikací je zajištěna a že hlavní zimní údržbu
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komunikací bude, stejně jako dosud, zajišťovat zemědělská společnost Podblanicko Louňovice pod
Blaníkem, a.s.
Starosta obce informoval přítomné, že ve Veliši u prodejny potravin byly instalovány kontejnery, do
nichž mohou občané vkládat použité oděvy, obuv a hračky. Kontejnery vlastní společnost
REVENGE, a.s., která bude, za možnost umístění kontejnerů v obci, poskytovat obci Veliš finanční
částku, dle využití kontejnerů, ve výši 500,- - 1 500,- Kč za 1 kontejner a 1 rok.
Starosta obce informoval přítomné, že bylo velmi kladně, zúčastněnými občany, hodnoceno rozsvěcení
vánočních stromů ve Veliši a v Nesperách, které se uskutečnilo ve dnech 7. a 8. 12. 2013 a poděkoval
organizátorům za zajištění těchto akcí.
Starosta obce informoval přítomné, že dne 28. 12. 2013 se v sále obecního úřadu ve Veliši uskuteční
silvestrovská diskotéka pro děti.
ad 9)

Diskuse

Pan Kaprálek, Sedlečko vznesl dotaz ohledně způsobu rekonstrukce kapličky v Sedlečku.
Starosta obce vysvětlil plánovaný způsob rekonstrukce kapličky.
ad 10)

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:

1. bere na vědomí informaci o akcích uskutečněných v průběhu r. 2013 a přesunu některých akcí
do plánu na r. 2014
2. schvaluje návrh, aby byly učiněny kroky potřebné k zahájení zpracování nového územního
plánu obce Veliš.
3. schvaluje návrh, aby organizační zajištění zpracování územního plánu obce Veliš provedla paní
Bechyňová a zpracování projektové dokumentace, aby provedla Ing. arch. Ivana
Schwarzmannová
4. schvaluje návrh, aby byly podány žádosti o dotaci:
- ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na dokončení rekonstrukce dětského hřiště
ve Veliši
- ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na opravu kapličky v Sedlečku u Veliše a
- ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na opravu střechy
hasičské zbrojnice v Nesperách
a zároveň se zavazuje, že obec Veliš bude výše uvedené akce spolufinancovat a to minimálně
5% finanční spoluúčastí z prostředků obce Veliš
5. schvaluje rozpočtové provizorium pro r. 2014 dle přílohy zápisu. V měsíci lednu a únoru roku
2014 budou čerpány 2/12 rozpočtu roku 2013
6. schvaluje, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2013 byla zaúčtována v prosinci r. 2013, ale
vyplacena v měsíci lednu r. 2014 z rozpočtu roku 2014
7. schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2013 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 5“
8. schvaluje, aby inventarizační komise, pro inventarizaci majetku obce Veliš ke dni 31. 12. 2013,
pracovala ve složení: vedoucí: Jiří Lupač, členové: Pavel Kocourek a Pavel Setnička
9. bere na vědomí informaci o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Veliš pracovníky
Krajského úřadu Středočeského kraje
10. schvaluje, aby byl poskytnut finanční příspěvek na činnost svazku obcí „Blaník“ na r. 2014 ve
výši 51 352,- Kč
11. bere na vědomí informaci o hospodaření v lesích v majetku obce Veliš a o způsobu řešení
situace v lesích v důsledku vichřice, která lesy v majetku obce Veliš výrazně poškodila
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12. schvaluje návrh, aby se pozemek p.č. 1723/8 v k.ú. Veliš neprodával
13. bere na vědomí informaci o zajištění zimní údržby komunikacích v obcích
14. bere na vědomí informaci o instalaci kontejnerů na použité oděvy, obuv a hračky, společností
REVENGE, a.s., ve Veliši
15. bere na vědomí informaci o kladném hodnocení,ze strany zúčastněných občanů, akcí rozsvěcení
vánočních stromů ve Veliši a v Nesperách ve dnech 7. a 8. 12. 2013
16. bere na vědomí informaci o plánované silvestrovské diskotéce pro děti dne 28. 12. 2013 v sále
obecního úřadu ve Veliši
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

7 zastupitelů
0
0

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

Ve Veliši dne 13. 12. 2013

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Setnička Pavel

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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