Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 17. června 2014
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.
7.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Projednání závěrečného účtu obce Veliš za r. 2013
Komunální volby
Informace o akcích
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Projednání závěrečného účtu obce Veliš za r. 2013
Návrh rozpočtu obce Veliš na r. 2013 byl vyvěšen na úřední desce obce Veliš dne 10. 2. 2013,
sejmut dne 7. 3. 2013 a schválen byl zastupitelstvem obce Veliš dne 8. 3. 2013.
Skutečné příjmy za r. 2013 činily: 5 905 057,09 Kč
Skutečné výdaje za r. 2013 činily: 3 141 845,61 Kč
Byl zpracován závěrečný účet obce Veliš, který byl v návrhu vyvěšen na úřední desce obce Veliš
dne 23. 5. 2014. Obec Veliš hospodařila v r. 2013 se schváleným a upraveným rozpočtem, jehož
změny schvalovalo průběžně zastupitelstvo obce Veliš. K návrhu závěrečného účtu měli občané
možnost vznést připomínky. Žádná připomínka nebyla vznesena. Navrhuje se schválit závěrečný
účet obce Veliš za rok 2013 ve znění, jak byl navržen.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje závěrečný účet obce Veliš za rok 2013 bez výhrad.
ad 3) Komunální volby – volby do zastupitelstva obce Veliš
Starosta obce informoval přítomné o tom, že ve dnech 10. a 11. 10. 2014 budou probíhat v celé
ČR komunální volby do obecních zastupitelstev obcí ČR a tím i do zastupitelstva obce Veliš.
Z tohoto důvodu je nutné na základě §67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovit do 85 dnů přede
dnem voleb, počet členů zastupitelstva pro další volební období v letech 2014 – 2018.
Návrh: Počet členů zastupitelstva obce Veliš stanovit na 9 členů, stejně jako doposud.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
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Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš stanovuje pro volební období v letech 2014 – 2018 9 členů zastupitelstva
obce Veliš.
Starosta obce dále navrhl, aby obec Veliš vytvořila pro volby do zastupitelstva obce Veliš ve dnech 10.
a 11. 10. 2014 1 volební obvod.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byl pro volby do zastupitelstva obce Veliš ve dnech 10.
a 11. 10. 2014 vytvořen v obci Veliš 1 volební obvod.
ad 4) Informace o akcích
-

byla provedena oprava komunikací v obcích
byl proveden nátěr věží kostela ve Veliši
byl proveden nátěr autobusové čekárny ve Veliši
byla provedena výměna 4 ks svítidel veřejného osvětlení ve Veliši – byly nainstalovány
svítidla LED s příkonem 20W za celkovou cenu 3 100,- Kč

ad 5) Různé
Starosta obce Veliš informoval přítomné, že probíhají práce na tvorbě nového územního plánu
obce Veliš. Dosud bylo zpracováno zadání územního plánu, které bylo zasláno dotčeným orgánům
k jejich vyjádření. V současné době jsou doručovány obci Veliš vyjádření dotčených orgánů, které jsou
prozatím kladné.
Starosta dále informoval přítomné o skutečnosti, že je možnost podat žádost o dotaci na obnovu
majetku poškozeného živelní pohromou v r. 2013 a to z podprogramu Obnova obecního a krajského
majetku po živelních pohromách v roce 2013 ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Navrhuje se
podat žádost o dotaci na opravu propustku v Sedlečku u Veliše, pod silnicí spojující obce Veliš a Hrzín,
který byl při povodni v červnu r. 2013 zcela zničen.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byla podána žádost o dotaci na obnovu majetku
– propustku pod silnicí v Sedlečku u Veliše, poškozeného živelní pohromou v roce 2013
z podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 ze zdrojů
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

ad 6) Diskuse
Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek.
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ad 7) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1. schvaluje závěrečný účet obce Veliš za rok 2013 bez výhrad
2. stanovuje 9 členů zastupitelstva obce Veliš pro volební období v letech 2014 – 2018
3. schvaluje návrh, aby byl pro volby do zastupitelstva obce Veliš ve dnech 10. a 11. 10. 2014
vytvořen v obci Veliš 1 volební obvod
4. bere na vědomí informaci o uskutečněných akcích
5. bere na vědomí informaci o pokračujících pracích na tvorbě nového územního plánu obce Veliš
6. schvaluje návrh, aby byla podána žádost o dotaci na obnovu majetku – propustku pod silnicí
v Sedlečku u Veliše, poškozeného živelní pohromou v roce 2013 z podprogramu Obnova
obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 ze zdrojů Ministerstva pro
místní rozvoj ČR
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 17. 6. 2014

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Lupač Jiří

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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