Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 7. března 2014
Přítomni:

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

Omluven:

Setnička P.
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.
7.
8.
9.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Zhodnocení finančního hospodaření obce Veliš za r. 2013
Schválení roční účetní závěrky obce Veliš za r. 2013
Projednání a schválení rozpočtu obce Veliš na r. 2014
Informace o uskutečněných akcích v r. 2013
Návrh plánu akcí na r. 2014
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Zhodnocení finančního hospodaření obce Veliš za r. 2013
Příjmy za r. 2013 celkem
Výdaje za r. 2013 celkem

plán: 3 428 200,- Kč
plán: 3 428 200,- Kč

skutečnost: 5 905 057,09 Kč
skutečnost: 3 141 845,61 Kč

Stav finančních prostředků obce Veliš byl k 31. 12. 2013 ve výši 3 570 712,70 Kč.
ad 3) Schválení roční účetní závěrky obce Veliš za r. 2013
Starosta obce navrhl schválit roční účetní závěrku obce Veliš za r. 2013, dle přílohy. Žádné
připomínky nebyly vzneseny.
Roční účetní závěrka byla zveřejněna na úřední desce OÚ Veliš dne 18. 2. 2014 a sejmuta dne
7. 3. 2014.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje roční účetní závěrku hospodaření obce Veliš za r. 2013.
ad 4) Projednání a schválení rozpočtu obce Veliš na r. 2014
Rozpočet obce Veliš na r. 2014 se plánuje vyrovnaný a to takto:
Příjmy plánované: 4 263 800,- Kč + přebytek hospodaření z minulých let 3 502 000,- Kč
Celkem:
7 765 800,- Kč
Výdaje plánované: 7 765 800,- Kč
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Rozpočet se nebude položkovat.
Návrh rozpočtu obce Veliš na r. 2014 byl zveřejněn na úřední desce obce Veliš dne 18. 2. 2014
a sejmut dne 7. 3. 2014.
K návrhu rozpočtu obce Veliš nebyly vzneseny žádné další návrhy nebo připomínky.
Navrhuje se schválit rozpočet obce Veliš na r. 2014 ve výši, jak byl navržen.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočet obce Veliš na r. 2014 jako vyrovnaný a ve výši, jak
byl navržen.
ad 5) Informace o uskutečněných akcích v 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 byla přesunuta na letošní rok
- na r. 2014 se přesouvá také rekonstrukce domu v majetku obce Veliš „U Daubnerů“ – rovněž
na tuto rekonstrukci se bude očekávat možnost získání dotace
- 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 letošním roce
- 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 letošním
roce
ad 6) Návrh plánu akcí na r. 2014
Zastupitelstvo obce Veliš navrhuje uskutečnit v r. 2014 následující akce:
- celková oprava povrchu komunikací v obcích
- pokračování v tvorbě nového územního plánu obce Veliš
- obnova lesa v majetku obce po kalamitě
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hospodaření na rybnících v majetku obce Veliš
dokončení úpravy okolí budovy obecního úřadu ve Veliši – rekonstrukce oplocení, úprava
dvora a oprava stodoly
- zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Veliš a Nespery
-

Veliš
- zahájit rekonstrukci domu, v majetku obce Veliš, „U Daubnerů“ a nalézt pro tento dům
využití – využít studentů, aby vytvořili návrh projektu
- dokončení rekonstrukce dvora a výměna oplocení u budovy obecního úřadu ve Veliši
- dokončení úpravy terénu pozemků v majetku obce Veliš před domy Kotů a Provazníků
- výměna a doplnění světel veřejného osvětlení
- dokončení úprav areálu hřiště
- vybavení prostor centra obce („Hlavatiště“) prvky pro odpočinek a dětské hry
- oprava fasády kostela – nový nátěr
- oprava nátěru věže kostela
- prověřit možnost vybudování kolumbária u východní zdi hřbitova
Nespery
- oprava střechy hasičské zbrojnice
- oprava střechy kapličky
- rekonstrukce nebo zhotovení nové autobusové čekárny
Lipiny
- oprava budovy vodárny obecního vodovodu
- vybavení prostor v severní části obce prvky pro odpočinek a dětské hry
Sedlečko
- oprava propustku pod silnicí k Veliši (U Zelenků)
- oprava kapličky
- vybavení prostor v centru obce prvky pro odpočinek
Na akce dokončení rekonstrukce dvora a výměny oplocení u budovy obecního úřadu ve Veliši a
dokončení rekonstrukce hřiště ve Veliši budou podány žádosti o dotace, pokud bude tato možnost.
Na akce oprava propustku v Sedlečku, oprava kapličky v Sedlečku a oprava střechy hasičské zbrojnice
v Nesperách již byly žádosti o dotace podány a čeká se na výsledek posouzení, zda budou dotační
prostředky přiděleny.
Rovněž byla podána žádost o dotaci na náhradu škod vzniklých v souvislosti s loňskou kalamitou
v lesích a byla podána žádost o dotaci na náhradu škod vzniklých po povodních v loňském roce na
komunikacích v majetku obce v Nesperách a Sedlečku.
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje plán akcí na r. 2014 tak, jak byl navržen.
ad 7) Různé
Od r. 2013, je obec Veliš plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Důvodem je skutečnost, že
v důsledku kalamity v lesích v majetku obce bylo vytěženo a prodáno dřevo z této kalamity a příjem
převýšil hranici, od které je obec povinna stát se plátcem DPH.
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Z tohoto důvodu bude nyní obec Veliš odvádět státu DPH, což se projeví i v odvodu DPH z ceny za
vodu z veřejného vodovodu. V důsledku této skutečnosti se navrhuje zvýšit cenu vody z veřejného
vodovodu z 20,- Kč/1m3 na cenu 23,- Kč/1m3.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh zvýšit cenu za vodu z veřejného vodovodu na 23,- Kč/1m3.
Na základě platnosti nového občanského zákoníku (NOZ) je nutné, aby byly uzavřeny nové nájemní
smlouvy nebo dodatky k původním nájemním smlouvám o pronájmu hrobových míst. Z tohoto důvodu
budou s občany nové smlouvy nebo dodatky uzavřeny. Poplatky za pronájem hrobových míst zůstanou
nezměněny.
Informace o naplňování bodu 3) usnesení zastupitelstva obce Veliš ze dne 13. 12. 2013
Starosta obce informoval přítomné, že v souladu s bodem 3) usnesení zastupitelstva obce Veliš ze dne
13. 12. 2013 byla uzavřena smlouva s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací
činnosti, která na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zajistí Obecnímu úřadu Veliš splnění
kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 zákona č. 183/2006Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon).
Dále starosta obce informoval přítomné, že byla uzavřena smlouva s autorizovanou osobou ve smyslu
ustanovení zákona č. 360/1992 Sb. (o výkonu povolání autorizovaných architektů).
Tyto výše uvedené osoby budou odpovídat za řádné zpracování dokumentace nového územního plánu
obce Veliš a zajistí Obecnímu úřadu zákonnost postupu při jejím pořizování.
Zvolení určeného člena zastupitelstva obce Veliš pro spolupráci na pořízení územního plánu
obce Veliš
Starosta obce předal přítomným informaci, že zastupitelstvo obce Veliš musí zvolit určeného člena
zastupitelstva obce Veliš, aby tento úzce spolupracoval s osobou oprávněnou k výkonu územně
plánovací činnosti a s autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5, písm. f) stavebního
zákona.
Určený člen zastupitelstva bude volený na zbývající část volebního období a bude vykonávat i všechny
další činnosti, které pro něj vyplývají ze stavebního zákona.
Při pořizování změny č. 1 byl pro tuto spolupráci zvolen starosta obce Veliš.
Místostarosta obce Veliš navrhl, aby jako určený člen zastupitelstva obce Veliš pro tuto výše uvedenou
činnost byl zvolen starosta obce Veliš p. Petr Mach. Pan Petr Mach s návrhem souhlasil.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby určeným členem zastupitelstva obce Veliš pro
spolupráci s osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti a s autorizovaným architektem
byl starosta obce Veliš p. Petr Mach.
Starosta obce Veliš dále informoval přítomné o tom, že v důsledku skutečnosti, že obec Veliš se
stala plátcem DPH a rovněž z toho důvodu, že na obce byla přesunuta správa registru obyvatel a
objektů došlo k navýšení práce pro účetní obce. Z tohoto důvodu navrhuje mimořádnou odměnu pro
účetní obce Veliš ve výši 10 000,- Kč.
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Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby účetní obce Veliš obdržela mimořádnou odměnu ve výši
10 000,- Kč za zvýšené pracovní úsilí.
Pan Jiří Koten, Vlašim požádal o odkup části pozemku v majetku obce Veliš p.č. 1950/1
v k.ú. Veliš a směnu 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 v majetku obce Veliš. Navrhuje se, aby Obec Veliš směnila s p. Jiřím
Kotenem, bytem Ratajská 171, Vlašim část pozemku, o výměře 16 m2, p.č. 1950/1 v k.ú. Veliš, která
je v majetku obce Veliš za část pozemku o výměře 16 m2, p.č. 1745 v k.ú. Veliš, která je
v majetku p. Kotena. Dále se navrhuje, aby část pozemku, o výměře 59 m2, p.č. 1950/1 v k.ú. Veliš,
který je v majetku obce Veliš a kterou má p. Koten oplocenu odprodala obec Veliš p. Kotenovi za cenu
35,- Kč za 1m2. Směna pozemků a odprodej části pozemku bude proveden na základě geometrického
plánu číslo: 165-41/2012.
Záměr obce Veliš výše uvedené pozemky směnit a prodat byl zveřejněn, na úřední desce OÚ Veliš dne
27. 12. 2013 a sejmut z úřední desky OÚ Veliš byl dne 18. 2. 2014. Žádný další zájemce se nepřihlásil.
S ohledem na skutečný stav pozemků se navrhuje se směnou a odprodejem předmětných částí pozemků
souhlasit.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš souhlasí s tím, aby obec Veliš směnila s p. Jiřím Kotenem, bytem Ratajská
171, Vlašim část pozemku, o výměře 16 m2, p.č. 1950/1 v k.ú. Veliš, která je v majetku obce Veliš za
část pozemku o výměře 16 m2, p.č. 1745 v k.ú. Veliš, která je v majetku p. Kotena. A rovněž
zastupitelstvo obce Veliš souhlasí s tím, aby část pozemku, o výměře 59 m2, p.č. 1950/1 v k.ú. Veliš,
který je v majetku obce Veliš a kterou má p. Jiří Koten oplocenu odprodala obec Veliš p. Kotenovi za
cenu 35,- Kč za 1m2. Směna pozemků a odprodej části pozemku bude proveden na základě
geometrického plánu číslo: 165-41/2012.
Pan Josef Buchal, Nespery 12 požádal o odkup části pozemku v majetku obce Veliš p.č. 413/3
v k.ú. Nespery. Navrhuje se, aby část pozemku, o výměře 219 m2, p.č. 413/3 v k.ú. Nespery, nově dle
geometrického plánu č. 102-2059/2013 pozemek p.č. 413/5 o výměře 219 m2, byl odprodán za
cenu 35,- Kč/1m2 p. Josefovi Buchalovi, bytem Nespery 12. Záměr obce Veliš část výše uvedeného
pozemku prodat byl zveřejněn, na úřední desce OÚ Veliš dne 27. 12. 2013 a sejmut z úřední
desky OÚ Veliš byl dne 18. 2. 2014. Žádný další zájemce se nepřihlásil.
S ohledem na skutečný stav pozemku se navrhuje s odprodejem předmětné části pozemku souhlasit.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 413/3, dle geometrického plánu č.
102-2059/2013 se jedná o pozemek p.č. 413/5 o výměře 219 m2, za cenu 35,- Kč/1m2 p. Josefovi
Buchalovi, bytem Nespery 12.
Manželé Žížalovi, Nespery 11 požádali o odkup části pozemku v majetku obce Veliš p.č. 413/3
v k.ú. Nespery. Navrhuje se, aby část pozemku, o výměře 186 m2, p.č. 413/3 v k.ú. Nespery, nově dle
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geometrického plánu č. 102-2059/2013 pozemek p.č. 413/4 o výměře 186 m2, byl odprodán za
cenu 35,- Kč/1m2 manželům Žížalovým, bytem Nespery 11. Záměr obce Veliš část výše uvedeného
pozemku prodat byl zveřejněn, na úřední desce OÚ Veliš dne 27. 12. 2013 a sejmut z úřední
desky OÚ Veliš byl dne 18. 2. 2014. Žádný další zájemce se nepřihlásil.
S ohledem na skutečný stav pozemku se navrhuje s odprodejem předmětné části pozemku souhlasit.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 413/3, dle geometrického
plánu č. 102-2059/2013 se jedná o pozemek p.č. 413/4 o výměře 186 m2, za cenu 35,- Kč/1m2
manželům Žížalovým, bytem Nespery 11.
Pan Josef Buchal, Nespery 12 požádal o odkup části pozemku v majetku obce Veliš p.č. 414/1 v k.ú.
Nespery. Následně však došlo k dohodě mezi p. Josefem Buchalem, bytem Nespery 12 a
p. Jaroslavem Buchalem, bytem Nespery 12, že odkup předmětného výše uvedeného pozemku bude
proveden p. Jaroslavem Buchalem. Navrhuje se, aby část pozemku, o výměře 103 m2, p.č. 414/1 v k.ú.
Nespery, nově dle geometrického plánu č. 100-2050/2013 pozemek p.č. 414/3 o výměře 103 m2,
byl odprodán za cenu 35,- Kč/1m2 p. Jaroslavovi Buchalovi, bytem Nespery 12. Záměr obce Veliš
část výše uvedeného pozemku prodat byl zveřejněn, na úřední desce OÚ Veliš dne 27. 12. 2013 a
sejmut z úřední desky OÚ Veliš byl dne 18. 2. 2014. Žádný další zájemce se nepřihlásil.
S ohledem na skutečný stav pozemku se navrhuje s odprodejem předmětné části pozemku souhlasit.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 414/1, dle geometrického
plánu č. 100-2050/2013 se jedná o pozemek p.č. 414/3 o výměře 103 m2, za cenu 35,- Kč/1m2 p.
Jaroslavovi Buchalovi, bytem Nespery 12.
Pan Jaroslav Machek, bytem Blanická 926, Vlašim požádal o odkup části pozemku p.č. 304
v k.ú. Sedlečko u Veliše, který je v majetku obce Veliš. Následně však se p. Machek dohodl s paní
Ivanou Zelenkou o prodeji pozemků v jeho vlastnictví v k.ú. Sedlečko u Veliše, paní Ivaně Zelenkové a
svoji žádost o odkup předmětné části pozemku p.č. 304 v k.ú. Sedlečko u Veliše stáhl.
Následně paní Ivana Zelenková, bytem Sedlečko 7 požádala o odkup části pozemku, o výměře 29 m2,
p.č. 304 v k.ú. Sedlečko u Veliše, který je v majetku obce Veliš.
Navrhuje se, aby část pozemku, o výměře 29 m2, p.č. 304 v k.ú. Sedlečko u Veliše, nově dle
geometrického plánu č. 61-197/2013 pozemek p.č. 304/2 o výměře 29 m2, byl odprodán za
cenu 35,- Kč/1m2 paní Ivaně Zelenkové, bytem Sedlečko 7. Záměr obce Veliš část výše uvedeného
pozemku prodat byl zveřejněn, na úřední desce OÚ Veliš dne 27. 12. 2013 a sejmut z úřední
desky OÚ Veliš byl dne 18. 2. 2014. Žádný další zájemce se nepřihlásil.
S ohledem na skutečný stav pozemku se navrhuje s odprodejem předmětné části pozemku souhlasit.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 304, dle geometrického plánu
č. 61-197/2013 se jedná o pozemek p.č. 304/2 o výměře 29 m2, za cenu 35,- Kč/1m2 paní Ivaně
Zelenkové, bytem Sedlečko 7.
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Pan Robert Zelenka, bytem Sedlečko 7 požádal o odkup pozemku v majetku obce Veliš p.č. 329 v k.ú.
Sedlečko u Veliše o výměře 242 m2. Navrhuje se, aby pozemek p.č. 413/3 v k.ú. Sedlečko u Veliše, byl
odprodán za cenu 35,- Kč/1m2 p. Robertovi Zelenkovi, bytem Sedlečko 7. Záměr obce Veliš výše
uvedený pozemek prodat byl zveřejněn, na úřední desce OÚ Veliš dne 27. 12. 2013 a sejmut
z úřední desky OÚ Veliš byl dne 18. 2. 2014. Žádný další zájemce se nepřihlásil.
S ohledem na lokalizaci pozemku v terénu a na nové skutečnosti v majetkových poměrech sousedních
pozemků se navrhuje s odprodejem předmětného pozemku souhlasit.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš souhlasí s odprodejem pozemku p.č. 329 v k.ú. Sedlečko u Veliše o výměře
242 m2, za cenu 35,- Kč/1m2 p. Robertovi Zelenkovi, bytem Sedlečko 7.
Na základě požadavku, Farní rady Veliš, na poskytnutí příspěvku z prostředků obce Veliš na
rekonstrukci elektroinstalace v kostele ve Veliši navrhl starosta obce, aby byl na tento účel poskytnut
příspěvek ve výši 100 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na rekonstrukci
elektroinstalace v kostele ve Veliši ve výši 100 000,- Kč z prostředků obce Veliš.
Zástupci Sokola Veliš žádají o poskytnutí finančního příspěvku na činnost na r. 2014.
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 na r. 2014 pro
Sokol Veliš ve výši 80 000,- Kč z prostředků obce Veliš.
Občanské sdružení zdravotně postižených Vlašimska žádá o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost sdružení na r. 2014.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2014 pro
Občanské sdružení zdravotně postižených Vlašimska ve výši 1 000,- Kč z prostředků obce Veliš.
Základní a mateřská škola Louňovice pod Blaníkem žádá o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost na r. 2014.
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Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 3 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2014 pro
Základní a mateřskou školu Louňovice pod Blaníkem ve výši 3 000,- Kč z prostředků obce Veliš.
Zástupci Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem žádají o
finanční příspěvek na r. 2014 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 na r. 2014 ve výši
2 000,- Kč pro Základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem z
prostředků obce Veliš.
Starosta obce informoval přítomné o tom, že bude probíhat, v Kladrubech u Vlašimi č.p. 22, prodej
sazenic lesních dřevin, dle informačního letáku Lesů Vlašim s.r.o.
Starosta obce Veliš navrhl, aby byl zhotoven znak a prapor obce Veliš a požádal občany o případné
podněty a návrhy na toto téma.
ad 8)

Diskuse

Pan Josef Pěkný, Veliš navrhl, aby znak obce Veliš byl opatřen rolnickým symbolem
v podobě kola, případně symbolem boha Velese.
Návrh byl vzat na vědomí, budou však zohledněny ještě další případné návrhy.
Pan Kaprálek, Sedlečko vznesl návrh na opravu stropu kapličky v Sedlečku. Návrh byl vzat na
vědomí, bude posouzen na místě a bude hledána možnost požádat o dotaci na tuto opravu.
Pan Kaprálek, Sedlečko dále vznesl připomínku ke skutečnosti, že vlastníci pozemků p.č. 2/2
a 8/2 v k.ú. Sedlečko u Veliše se o pozemky nestarají a pozemky udržují na vlastní náklady občané ze
Sedlečka.
Připomínka byla vzata na vědomí a bude učiněn pokus o kontakt s vlastníky pozemků a domluva
s nimi, jak situaci řešit.
ad 9) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

bere na vědomí informaci o finančním hospodaření obce Veliš za r. 2013
schvaluje roční účetní závěrku hospodaření obce Veliš za r. 2013
schvaluje rozpočet obce Veliš na r. 2014 jako vyrovnaný a ve výši, jak byl navržen.
bere na vědomí informaci o akcích uskutečněných v r. 2013
schvaluje plán akcí na r. 2014 tak, jak byl navržen
bere na vědomí informaci, že v důsledku vyšších příjmů obce Veliš v r. 2013 se obec
Veliš stala plátcem daně z přidané hodnoty (DPH)
8

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

schvaluje návrh zvýšit cenu za vodu z veřejného vodovodu na 23,- Kč/1m3
bere na vědomí informaci, že v důsledku platnosti nového občanského zákoníku (NOZ) je
nutné, aby byly uzavřeny nové nájemní smlouvy nebo dodatky k původním nájemním
smlouvám o pronájmu hrobových míst, poplatky za pronájem hrobových míst zůstanou
nezměněny
bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu
územně plánovací činnosti a s autorizovanou architektkou dle bodu 3) usnesení
zastupitelstva obce Veliš ze dne 13. 12. 2013
schvaluje návrh, aby určeným členem zastupitelstva obce Veliš pro spolupráci s osobou
oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti a s autorizovaným architektem byl
starosta obce Veliš p. Petr Mach
schvaluje návrh, aby účetní obce Veliš obdržela mimořádnou odměnu ve výši 10 000,- Kč
za zvýšené pracovní úsilí
souhlasí s tím, aby obec Veliš směnila s p. Jiřím Kotenem, bytem Ratajská 171,
Vlašim část pozemku, o výměře 16 m2, p.č. 1950/1 v k.ú. Veliš, která je v majetku obce
Veliš za část pozemku o výměře 16 m2, p.č. 1745 v k.ú. Veliš, která je v majetku
p. Kotena, rovněž souhlasí s tím, aby část pozemku, o výměře 59 m2, p.č. 1950/1 v k.ú.
Veliš, který je v majetku obce Veliš a kterou má p. Jiří Koten oplocenu odprodala obec
Veliš p. Kotenovi za cenu 35,- Kč za 1m2. Směna pozemků a odprodej části pozemku
bude proveden na základě geometrického plánu číslo: 165-41/2012
Záměr obce Veliš výše uvedené pozemky směnit a prodat byl zveřejněn, na úřední desce
OÚ Veliš dne 27. 12. 2013 a sejmut z úřední desky OÚ Veliš byl dne 18. 2. 2014
souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 413/3, dle geometrického plánu č. 1022059/2013 se jedná o pozemek p.č. 413/5 o výměře 219 m2, za cenu 35,- Kč/1m2
p. Josefovi Buchalovi, bytem Nespery 12
Záměr obce Veliš část výše uvedeného pozemku prodat byl zveřejněn, na úřední desce
OÚ Veliš dne 27. 12. 2013 a sejmut z úřední desky OÚ Veliš byl dne 18. 2. 2014
souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 413/3, dle geometrického plánu č. 1022059/2013 se jedná o pozemek p.č. 413/4 o výměře 186 m2, za cenu 35,- Kč/1m2
manželům Žížalovým, bytem Nespery 11
Záměr obce Veliš část výše uvedeného pozemku prodat byl zveřejněn, na úřední desce
OÚ Veliš dne 27. 12. 2013 a sejmut z úřední desky OÚ Veliš byl dne 18. 2. 2014
souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 414/1, dle geometrického plánu č. 1002050/2013 se jedná o pozemek p.č. 414/3 o výměře 103 m2, za cenu 35,- Kč/1m2
p. Jaroslavovi Buchalovi, bytem Nespery 12
Záměr obce Veliš část výše uvedeného pozemku prodat byl zveřejněn, na úřední desce
OÚ Veliš dne 27. 12. 2013 a sejmut z úřední desky OÚ Veliš byl dne 18. 2. 2014
souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 304, dle geometrického plánu č. 61-197/2013
se jedná o pozemek p.č. 304/2 o výměře 29 m2, za cenu 35,- Kč/1m2 paní Ivaně
Zelenkové, bytem Sedlečko 7
Záměr obce Veliš část výše uvedeného pozemku prodat byl zveřejněn, na úřední desce
OÚ Veliš dne 27. 12. 2013 a sejmut z úřední desky OÚ Veliš byl dne 18. 2. 2014
souhlasí s odprodejem pozemku p.č. 329 v k.ú. Sedlečko u Veliše o výměře 242 m2, za
cenu 35,- Kč/1m2 p. Robertovi Zelenkovi, bytem Sedlečko 7
Záměr obce Veliš výše uvedený pozemek prodat byl zveřejněn, na úřední desce
OÚ Veliš dne 27. 12. 2013 a sejmut z úřední desky OÚ Veliš byl dne 18. 2. 2014
schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na rekonstrukci elektroinstalace v kostele
ve Veliši ve výši 100 000,- Kč z prostředků obce Veliš.
schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na r. 2014 pro Sokol Veliš ve výši
80 000,- Kč z prostředků obce Veliš
schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2014 pro Občanské sdružení
zdravotně postižených Vlašimska ve výši 1 000,- Kč z prostředků obce Veliš
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21. schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2014 pro Základní a mateřskou školu
Louňovice pod Blaníkem ve výši 3 000,- Kč z prostředků obce Veliš
22. schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2014 ve výši 2 000,- Kč pro
Základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem z prostředků
obce Veliš
23. bere na vědomí informaci o prodeji sazenic lesních dřevin v Kladrubech u Vlašimi č.p. 22,
dle informačního letáku Lesů Vlašim s.r.o.
24. bere na vědomí návrh na zhotovení znaku a praporu obce Veliš
25. bere na vědomí diskusní příspěvky občanů ohledně návrhu na znak a prapor obce Veliš,
opravu stropu kapličky v Sedlečku a připomínku k neudržování pozemků p.č. 2/2 a 8/2
v k.ú. Sedlečko u Veliše ze strany vlastníků pozemků
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 7. 3. 2014

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil:

Lupač Jiří

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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