Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 23. července 2014
Přítomni:

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

Omluveni: Bureš J. Lupač J.
Dvořák Pavel

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu: Kocourek Pavel
Setnička 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
Projednání a schválení „Zadání územního plánu obce Veliš“
Informace o uskutečněných akcích
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Projednání a schválení „Zadání územího plánu obce Veliš“
Obecní úřad Veliš jako orgán příslušný podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), zajišťující
pořizování územně plánovací dokumentace na základě smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou pro
výkon územně plánovací činnosti, dokončil práce spojené s pořizováním etapy návrhu „Zadání
územního plánu obce Veliš, o jehož pořízení rozhodlo zastupitelstvo obce Veliš na svém jednání dne
13. 12. 2013.
Byla předložena zpráva o vyhodnocení požadavků uplatněných k návrhu „Zadání územního
plánu obce Veliš“. K závěrům uvedeným ve zprávě o vyhodnocení požadavků uplatněným k návrhu
„Zadání územního plánu obce Veliš“ nebyly vzneseny žádné připomínky a zastupitelstvo obce Veliš
s nimi souhlasí.
Pořizovatel ukončil projednání návrhu „Zadání územního plánu obce Veliš“, obdržené
písemnosti vyhodnotil a na základě ustanovení § 47 odst. 4 stavebního zákona, ve spolupráci
s určeným zastupitelem návrh zadání upravil.
Byl předložen upravený návrh „Zadání územního plánu obce Veliš“.
V souladu s ustanovením § 47 odst. 4 stavebního zákona Obecní úřad Veliš předkládá
zastupitelstvu obce Veliš upravený návrh „Zadání územního plánu obce Veliš“ ke schválení.
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje podle § 6 odst. 5, písm. b) a § 47 odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, upravené „Zadání územního
plánu obce Veliš“, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a usnesení.
Zastupitelstvo obce Veliš ukládá starostovi obce Veliš zajistit zpracování návrhu územního
plánu obce Veliš v souladu se zadáním a zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje.
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ad 3) Informace o uskutečněných akcích
- byl dokončen nátěr věží kostela ve Veliši
- byl proveden nátěr fasády kostela ve Veliši, přestože byla původní fasáda napenetrována,
dochází, pravděpodobně vlivem deštivého počasí, k opadávání nátěru – domluveno s firmou
MALBO Jan Havelka, Úročnice, která nátěr prováděla, že zajistí opravu v rámci záruky
- byl praven chodník u autobusové čekárny ve Veliši
- byly osazeny 3 nové uvítací tabule obce Veliš na vjezdech do obce
- v současné době je porouchané čerpadlo ve vrtu obecního vodovodu ve Veliši - čerpadlo se
stále vypíná (pravděpodobně je vadné čidlo) – oprava se řeší
- byla vyměněna střešní krytina na hasičské zbrojnici v Nesperách
- byla rozbourána autobusová čekárna v Nesperách – v nejbližší době bude zhotovena
základová deska a na ní bude osazena nová dřevěná autobusová čekárna
- probíhá oprava kapličky v Sedlečku
ad 4) Různé
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.
Informace pro zájemce o kandidaturu do obecního zastupitelstva jsou zveřejněny na úředních deskách
v každé obci.
Doklady (kandidátní listina, prohlášení kandidáta a petice podporující kandidaturu volební strany),
které musí každý kandidát osobně odevzdat na MěÚ Vlašim, Ing. Provazníkové do 5. 8. 2014
do 16 hodin, jsou k dispozici na obecním úřadě ve Veliši.
Projednání žádosti o dotaci
Navrhuje se schválit přijetí žádosti o dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolný hasičů
a složek integrovaného záchranného systému (IZS) na opravu hasičské zbrojnice v Nesperách a pověřit
starostu obce Veliš podpisem smlouvy o dotaci.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje přijetí žádosti o dotaci ze Středočeského fondu podpory
dobrovolný hasičů a složek IZS na opravu hasičské zbrojnice v Nesperách a pověřuje starostu obce
Veliš podpisem smlouvy o dotaci.
Pan Babor-lesní hospodář informoval přítomné o hospodaření v lesích v majetku obce Veliš.
V letošním roce bylo vytěženo 178 m3 dřeva z obecních lesů. Plochy, které vznikly po těžbě v loňském
roce, jako důsledek kalamity jsou vysázeny cca 10 700 ks stromků. Byla podána žádost o dotaci na
úhradu nákladů na zalesnění.
Zemědělská společnost Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s. požádala obec Veliš o
odprodej vody z obecních zdrojů a za tuto výpomoc nabízí obci Veliš zeminu a techniku na úpravu
terénu u obecních studní a techniku na likvidaci rákosu v rybníku „Cimovál“.
Byla vedena diskuse o tom, že vody není ve zdrojích v majetku obce Veliš nadbytek, aby mohla
být poskytována zemědělské společnosti. Závěrem diskuse bylo konstatování, že zemědělské
společnosti bude poskytnuta voda ze zdrojů v majetku obce Veliš pouze v případě havárie, při které
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bude zemědělská společnost vodu potřebovat nezbytně a na nezbytně krátkou dobu a navíc za
předpokladu, že bude ve zdrojích vody, v majetku obce Veliš, dostatek vody pro občany.
ad 5) Diskuse
Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek.
ad 6) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1. bere na vědomí zprávu o vyhodnocení požadavků uplatněných k návrhu „Zadání územního
plánu obce Veliš“
2. souhlasí se závěry uvedenými ve zprávě o vyhodnocení požadavků uplatněných k návrhu
„Zadání územního plánu obce Veliš“
3. schvaluje podle § 6 odst. 5, písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění, upravené „Zadání územního plánu obce Veliš“, které tvoří
přílohu č. 1 tohoto zápisu
4. ukládá starostovi obce Veliš:
- zajistit zpracování návrhu územního plánu obce Veliš v souladu se zadáním
- zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje
5. bere na vědomí informaci o uskutečněných akcích
6. bere na vědomí informaci o komunálních volbách
7. schvaluje přijetí žádosti o dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolný hasičů a složek
IZS na opravu hasičské zbrojnice v Nesperách a pověřuje starostu obce Veliš podpisem smlouvy
o dotaci
8. bere na vědomí informaci o hospodaření v lesích v majetku obce Veliš
9. souhlasí s tím, aby byla zemědělské společnosti Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s.
poskytnuta voda ze zdrojů v majetku obce Veliš pouze v případě havárie, při které bude
zemědělská společnost vodu potřebovat nezbytně a na nezbytně krátkou dobu a navíc za
předpokladu, že bude ve zdrojích vody, v majetku obce Veliš, dostatek vody pro občany
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 23. 7. 2014

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………
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Zápis ověřil :

Kocourek Pavel

………………………………...

Setnička Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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

4

